
 مسائل "70" روزوں کے ستر 

                

 ةمقدم

 هالنل هدهعمالانا   منن  أنفسناا وسنيتا  أمن شرور  هونعوذ بالل هونستغفر هونستعين هنحمد هالحمد لل

ن أد هشأو هالشننرلل   هوحنند هال الننلإ ه إن ال أد هشأ  و هاد   ه  ومننن لّننالل فننم  هفننم مّننل   

  هورسو  همحمدا عبد

 ما بعد :أ

 تعالی کی تعرلف وشکر ہے   ہم اس کی حمد بينان کنرتے ہني    اور اس سنے ہنی مندد ہللا

طالب کرتے ہي    اوراسی سے ہی بخشش طالب کرتے   اوراپاے نفسوں کی شنر اوربنرا اعمنا  

 سے ہللا تعالی کی پااه مي  آتے ہي  ۔

منراه جسے ہللا تعالی ھدالت سے نوازا اسے کوئي گمراه نہني  کرسنکتا   اورجسنے وه گ

کردا اسے کوئي راه نہي  دکھا سنکتا   اور مني  گنواہی دلتنا ہنوں کنا ہللا تعنالی کنے عنموه کنوئي 

معبود برحق نہي  وه اکيم ہے اس کا کوئي شرلک نہي    اورمي  گواہی دلتا ہنوں کنا محمند  نالی 

 ہللا عاليا وسالم ہللا تعالی کے بادا اوراس کے رسو  ہي  ۔ 

 امابعد : 

لی ننے اپناے باندوں پنر فّنل کنرم اوراحسنان کنرتے ہنوئے  يروبھمئني کنا بمشبا ہللا تعنا

موسم سالا فگن کيا ہے   لا السے النام ہني  جنن مني  حسناا  ونيکيناں زلناده ہنوتی اور گاناہوں کنو 

 مٹالا جاتا اوردرجا  مي  بالادی ہوتی ہے ۔

يانا وه اس موسم مي  موماوں کے نفوس اپاے موال و آقنا کنی طنرت متوجنا ہنوتے ہني    لق

شخص کامياب وکامران ہوا جس نے اپاے نفس کا تزکيا کرلينا   اور نفنس کنی پينروی مني  پن نے 

 واال شخص  ائب و اسر ہوا ۔

ہللا سبحانا وتعالی نے مخالوق کو اپای عباد  کےليے پيدا فرمالا ہنے جنس کنا ذکنر کنرتے 

 ہوئے ہللا تعالی نے فرمالا : 

 ے ليے پيدا کيا ہے { ۔} مي  نے تو جن وانس کو اپای عباد  ک

اورعبادا  مي  سب سے عظنيم عبناد  ہللا تعنالی کنے فنرہ کنرده روزا ہني  جنس کنے 

باره مي  ہللا تعالی نے اس طرح فرمالا : } تم پر روزا فنرہ کنيے گنتے ہني  جنس طنرح کنا تنم 

 سے پہالے لوگوں پرفرہ کيے گتے تھے تا کا تم تقوی ا تيار کرو { ۔

 کوروزه رکھاے کی ترغيب دلتے ہوئے فرمالا : ہللا تعالی نے مسالمانوں 

 } اور تمہارا ليے بہتر کام روزا رکھاا ہی ہے اگر تم باعالم ہو { ۔

 اورہللا تعالی نے اس فرضيت پر شکر ادا کرنے کی راہامائي کرتے ہوئے فرمالا : 



و { } اورہللا تعالی کی دی ہوئي ہدالت پر اس کی ب ائياں بيان کرو اوراس کنا شنکرادا کنر

 ۔

اوران روزه کو ان کے ليے محبوب اورپسادلده باالا اوران پر آسانی اورتخفيف کنی تنا کنا 

 لوگوں کو اپای عادا  اورمالوت کرده اشياء ترک کرنا بوجھ محسوس نا ہو ہللا تعالی نے فرمالا : 

 { ۔  } گاتی کے چاد دن ہي 

ے ہننوئے رحمنندلی کننرتے اورہللا تعننالی نننے اپنناے بانندوں پننر تاگننی اورحننر  کا يننا  رکھننت

 ہوئے فرمالا : 

  } تم مي  سے جوبھی مرلض ہولا مسافر ہو تو وه دوسرا دننوں مني  گاتنی مکمنل کنرا

 } 

لھذا اس مي  کوئي تعجب والی با  نہي  کا اس مناه مبنارک مني  مومانوں کنے د  ہللا رب 

تعنالی سنے رحيم کی طرت متوجا ہوں اوراس کے عذاب سے  نوفزده ہنونے کنے سناتھ سناتھ ہللا 

 اجروثواب اور فمح وکاميابی کی اميد رکھي  ۔

جب اس عظيم عباد  کنی بہنت ہنی قندروقيمت ہنے لھنذا اس مناه مبنارک کنے روزوں کنے 

احکننام جنناناے ضننروری ہنني    تاکننا مسننالمان کننو عالننم ہوسننکے کننا اس پننر کونسننا عمننل واجنننب 

ونسنی چينز مبناح ہنے اورضروری ہے اورحرام کيا ہے تا کا اس سے اجتااب کيا جاسکے   اورک

 جس کے رکاے سے وه اپاے آپ پر تاگی نا کرتا پھرا ۔

لا مختصر سا کتابچا روزوں کے احکام اوراس کی سان وآداب کا  م ا ہے   مي  نے 

اور مسنالمان بھنائيوں کنے لنيے   اس مي  ا تصارکا  يا  رکھا ہے   اميد ہنے کنا ہللا تعنالی مينرا

 لعالمين ۔اسے مفيد باائے   والحمد ہلل رب ا

 : روزے کی تعریف

 الصوم لغت عرب مي  االمساک لعای رکاے کو کہتے ہي  ۔  - 1

شننرعی ا ننممح منني  طالننو  فجننر سننے ليکننر غننروب شننمس تننک مفمننرا  لعاننی روزه 

 توڑنے والی اشياء سے نيت کے ساتھ رکاے کو روزه کہا جاتا ہے ۔

 روزا کے احکام :

  

 اس کنی   مبنارک کنے روزا رکھانا فنرہ ہني امت کا اجما  ہے کا ماه رمّنان ال  - 2

 دليل مادرجا ذلل فرمان باری تعالی ہے : 



} اا المان والو تم پر روزا فرہ کيے گنتے ہني  جنس طنرح تنم سنے پہالنے لوگنوں پنر 

 بھی فرہ کيے گتے تھے تا کا تم تقوی ا تيار کرو { ۔

ے النک دلينل روزا کی فرضيت پر سات نبولا مي  بھی دالئل پائے جاتےہي  جن مي  سن

 مادرجا ذلل فرمان نبوی  الی ہللا عاليا وسالم ہے : 

) اسمم کی باياد پانچ چيزوں پر ہے ۔۔۔۔ اور رمّان المبارک کے روزا رکھاا (  نحي  

 ( ۔ 49/  1بخاری دلکھي  فت  الباری ) 

عذر کے رمّان کا روزه نا رکھا اس نے گاناه کبينره کنا جس شخص نے بھی بغير کسی 

   اس ليے کا نبی  الی ہللا عاليا وسالم نے اپای  واب کا ذکر کرتے ہوئے فرمالا :  ارتکاب کيا

) جنب ہننم پہناڑ کننے پنر پہنناچے تنو وہنناں شنندلد قسنم کننی چني  وپکننار تھنی منني  ننے کہننا لننا 

آوازل  کيسی ہي  ؟ وه کہاے لگے : لا جہاميوں کی آه بکا ہے   پھر مجھے اور آگے لے جالا گيا 

ھ لوگوں کو کونچوں کے بنل لٹکالنا ہنوا تھناان کنی بناچھي  کٹنی ہنوئي تھني  تومي  نے دلکھا کا کچ

اوران سے  ون بہا رہا تھا   نبی  الی ہللا عاليا نے فرمالا : مي  نے فرشتوں سے پوچھا لا کنون 

 ہي  ؟ 

(   وه کہنناے لگننے : لننا وه لننو  ہنني  جننو افمنناری سننے قبننل ہننی روزه کھننو  دلننتے تھننے

 ( ۔ 420 /1)    حي  الترغيب

 امام ذھبی رحما ہللا تعالی کہتے ہي  : 

موماوں کے لا با  طے شده ہنے کنا رمّنان ا لمبنارک مني  بغينر کسنی عنذر کنے روزه 

ترک کرنے واال شخص زانی اورشرابی سے بھی زلاده بنرا اورشنرلر ہنے   بالکنا اس کنے اسنمم 

 مي  ہی شک کرتے ہي    اوراسے زندلق اورگمراه تصور کرتے ہي  ۔

 م رحما ہللا تعالی کہتے ہي  : شي  االسم

اگر کوئي شخص رمّان المبارک مي  روزه نا رکھاے کنی حرمنت کنا عالنم ہنوتے ہنوئے 

بھی روزه افمار کرنا حم  سنمجھے تنو وه واجنب القتنل ہنے   اوراگنر فاسنق ہنو تنو رمّنان مني  

 روزه نا رکھاے کی باا پر اسے سزا دی جائے گی ۔

 ( ۔ 265/  25دلکھي  مجمو  الفتاوی ) 

  

 روزا کی فّيالت

  



روزا کی بہت عظيم فّيالت ہے جس کے بيان مي  بہت سی احادلث وارد ہني  ذلنل   - 3

 مي  ہم چاد الک  حي  احادلث نقل کرتے ہي  : 

روزه السنا عمنل ہنے جنو ہللا تعنالی ننے اپناے سناتھ  ناا کينا ہنے اورلنا وه روزه دار کنو 

 کا حدلث مي  ہے :   ود ہی بمحساب اجروثواب سے نوازا گا جيسا

(   ) سوائے روزا کے اس ليے کا روزه ميرا ليے ہنے اورمني  ہنی اس کنا اجنر دونگنا

 ( ۔ 407/  1(    حي  الترغيب )  1904 ح  بخاری حدلث نمبر ) 

(  345/  3اورلنننا کنننا روزا کنننے پالنننے کنننا کنننوئي عمنننل نہننني    دلکھننني  سنننان نسنننائي ) 

 ( ۔ 413/  1اور حي  الترغيب ) 

(  345/  3ّيالت ہے کا روزه دار کی دعا رد نہي  ہوتی ۔ دلکھني  سنان بيھقنی ) لا بھی ف

 ( ۔ 1797اورسالسالۃ احادلث الصحيحۃ ) 

اورلا کا روزه دار کے ليے دو  وشياں ہني    جنب وه افمناری کرتنا ہنے تنواپای افمناری 

سنے  ننوش ہوتننا ہننے   اورجننب اپناے رب سننے ممقننا  کننرا گننا تنو اپنناے روزا کننی وجننا سننے 

 ( ۔ 807/  2ہوگا ۔ دلکھي   حي  مسالم )   وش

اور لا بھی فّيالت ہے کا روزه قيامت کے دن روزه دار کے ليے سنفارش کنرتے ہنوئے 

کہے گا : اا رب مي  نے اسنے دن کنو کھنانے پيناے اورشنھوا  سنے روک دلنا تھنا اب اس کنے 

 باره مي  ميرا سفارش قبو  فرما ۔

مننا ہللا نننے اس کننی سنناد کننو حسننن کہننا ہننے ( ھيثمننی رح 174/  2دلکھنني  مسنناد احمنند ) 

 ( ۔ 411/  1(  حي  الترغيب )  181/  3دلکھي  المجمع ) 

ہللا تعننالی کننے ہنناں روزه دار کننے مونہننا کننی بننو کسننتوری سننے بھننی زلنناده اچھننی ہننے ۔ 

 ( ۔ 807/  2دلکھي   حي  مسالم ) 

 اورلا کا : جہام کی آ  سے روزه بچاؤ اورڈھا  ہے ۔

 ۔  ( 3880(  حي  الجامع )  411/  1(  حي  الترغيب )  402/  2 دلکھي  مساداحمد )

جس نے بھی فی سبيل ہللا النک دن کنا روزه رکھنا ہللا تعنالی اس دن کنے بندلے مني  اسنے 

 جہام سے ستر برس دور کردا گا ۔ 

 ( ۔ 808/  2دلکھي   حي  مسالم ) 

لنيے النک دن کنا  اورلا بھی فّيالت ہے کا : جس نے بھنی النک ہللا تعنالی کنی رضنا کنے

/  1(  نحي  الترغينب )  391/  5روزه رکھا اس کی وجا وه جات مي  دا ل ہوگا ۔ مسناد احمند ) 

 ( ۔ 412



اورجات مي  الرلان نامی الک دروازه ہے جس مي  سے  رت روزه دار ہنی دا نل ہنوں 

بانند  ان کنے عنموه کننوئي اوردا نل نہنني  ہوسنکتا جننب روزه دار دا نل ہوجننائي  گنے تننو لنا دروازه

 کردلا جائے گا ۔ 

 ( ۔ 1797 حي  بخاری حدلث نمبر ) 

اور رمّان المبارک کے روزا رکن اسمم ہي  اورماه رمّان مي  ہی قرآن مجيد نناز  

 کياگيا   اوراسی ماه مبارک مي  ليالۃ القدر ہے جو الک ہزار راتوں سے بھی زلاده افّل ہے ۔

وازا کھننو  دلننے جنناتے ہنني  جننب رمّننان المبننارک شننرو  ہوتننا ہننے تننو جاننت کننے در

 نحي  بخناری   اورجہام کے دروازا باد کردلے جاتے ہي  اورشيمانوں کو جک  دلا جاتنا ہنے ۔

 ( ۔ 3277حدلث نمبر ) 

(  280/  5رمّنان المبنارک کنے روزا دس مناه کنے برابنر ہني  ۔ دلکھني  مسناد احمنند ) 

 ( ۔ 421/  1 حي  الترغيب ) 

ان اوراجروثواب کی نينت سنے روزا رکھنے اس جس نے بھی رمّان المبارک مي  الم

 کے پچھالے تمام گااه معات کردلے جاتے ہي  ۔ 

 ( ۔ 37دلکھي   حي  بخاری حدلث نمبر ) 

(  256/  5ہر افمار کے وقت ہللا تعالی جہام سنے آزادی دلتنا ہنے ۔ دلکھني  مسناد احمند ) 

 ( ۔ 419/  1 حي  الترغيب ) 

  

 روزا کے فوائد

  

ہت ساری حکمتي  اورفوائد ہي  جن کا دارومندار تقنوی ہنی ہنے جنس کنا روزا کی ب  - 4

 ہللا تعالی اپاے فرمان " تا کا تم تقوی ا تيار کرو " مي  بيان کيا ہے ۔

عنذاب اس کی تفصيل لا ہے کا : جب ہللا تعالی کی رضنامادی چناہتے ہنوئے اوراس کنے 

ک جاتا ہنے تنو وه بناالولی کے  وت سے مسالمان حم  چيزوں سے بھی روزا کی حالت مي  ر

 حرام اشياء سے اجتااب کرا گا ۔

اورلا کا جنب انسنان کنا پينل  نالی ہواوراسنے بھنوک ہنو تنو اس کنے حنواس سنے بھنوک 

جنناتی رہتننی ہننے   اورجننب اس کننا پيننل بھننرا ہننوا ہننو تننواس کننی زبننان   آنکھنني    ہاتننھ اورشننرمگاه 

ھو  کو توڑتنا اور اعّناء کنی حفا نت بھوکی ہوجاتی ہے   لھذا روزه شيمان کو ذليل کرتا اورش

 کرتا ہے ۔



جب روزه دار بھوک اورپياس کی شد  پاتا ہے تو اسے فقراء اورمساکين کنے حناال  کنا 

احساس ہوتا ہے جس کی باا پر وه ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی بھوک مٹنانے کنی کوشنش کرتنا 

رنا ہنی سنوار پيند  چالناے ہے   کيونکا کسی چيز کی  بر اسے دلکھاے کی طرح نہي  ہوتی   او

 کے بغير پيد  چالاے والی کی مشقت کو جان سکتا ہے ۔

روزه  واہشننا  سننے اجتانناب اورگانناہوں سننے دوررہنناے کننے اراده کننو زلنناده کرتننا ہننے   

کيونکا اس مي  طبيعت کودبانا اورنفس کو مالوت اشنياء سنے دور کرننا ہوتنا ہنے   اورروزه مني  

عدوں کو بروقت پورا کرنے کی مشنق ہنوتی ہنے جنس کنی بانا پنر نظم کا عادی باالا جاتا ہے اورو

بدنظمی کرنے والوں کا عم  ہے   ليکن لا سب کچھ اس وقت ہے جب عقنل وبصنير  سنے کنام 

 ليا جائے ۔

اسی طرح روزا مي  مسالمانوں کی وحد  کا اعمن ہنے لھنذا سنب مسنالمان النک ہنی مناه 

 ہي  ۔مي  اکٹھے روزه رکھتے اوراکٹھے ہی افمار کرتے 

روزوں مي  مبالغين اورواعظين حّنرا  کےلنيے فر نت اورسناہری موقنع ہوتنا ہنے کنا 

وه لوگوں تک دعو  دلن پہاچاسکي    دلکھي  اس ماه مبنارک مني  لوگنوں کنے د  مسنجدوں کنی 

طرت کھاچے چالے آرہے ہي  بالکا بعض تو وه بھی ہوتے ہي  جوپہالی بار مسجد مي  دا ل ہوئے 

 ہي  ۔

ي  جوبہنت مند  بعند مسنجد کنا رہ کنررہے ہني    اوروه اس وقنت ننادر اورکچھ وه بھنی ہن

رقت کی حالت مي  ہي  جوکبھی کبھی ہنوتی ہنے   اس لنيے اس فر نت کنو موقنع غايمنت جنانتے 

ہنوئے درس اوروعنک کنے ذرلعننا لوگنوں کنو دعننو  دلانی چناہيے   اورالننک دوسنرا سنے نيکننی 

 وبھمئي مي  تعاون کرنا چاہيے ۔

لکنل دوسنروں مني  ہنی مشنغو  نہني  رہانا چناہيے کنا وه اپناے آپ کنو واعک اورداعی کوبا

بھو  ہی جائے اوراس شمع کنی طنرح ہنو جودوسنروں کوتنو روشنای دلتنی ہنے اوراپانا آپ جمتنی 

 رہتی لا پھر السے ہو کا چراغ تالے اندھيرا ؟ ۔
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 مستحب ہي  جن کو ذلل مي  ذکر کيا جاتا ہے : ان مي  کچھ تو واجب اورکچھ 

 سحری کھانے کی حرا اوراس مي  تا ير کرنا ۔

 نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہے : 



 ( ۔ 139/  4(  حي  بخاری )   ) سحری کيا کرو کيونکا سحری کھانے مي  برکت ہے

پنائي جناتی ہنے    لا کھانا بابرکت ہے   اورسحری کھانے مي  اہل کتاب کی مخالفنت بھنی

اورپھنر منومن کننی سنب سنے بہتننرلن سنحری کھجنورل  ہنني  ۔ دلکھني  سنان ابننوداود حندلث نمبننر ) 

 ( ۔ 448/  1(  حي  الترغيب )  2345

 افماری مي  جالدی کرنی چاہيے اس ليے کا نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہے : 

(   ي موجنود رہنے گنی) جب تک لو  افماری جالدی کرتے رہي  گے ان مني   يروبھمئن

 ( ۔ 198/  4 حي  بخاری ) 

اسے حدلث مي  بيان کی گتي اشياء سے روزه افمار کرنا چناہيے   اننس رضنی ہللا تعنالی 

 عاا بيان کرتے ہي  کا : 

) نبی  الی ہللا عاليا وسالم نماز سنے قبنل چاند رطنب ) تنازه کھجنور( سنے افمناری کنرتے 

ھجورل  کھا ليتے   اوراگر لا بھنی ننا ہنوتي  تنو النک اگر رطب نا ہوتي  تو چاد الک پکی ہوئي ک

( امنام ترمنذی رحمننا ہللا  79/  3( سننان ترمنذی )   آدھ پنانی کنا گھوننل پنی کننر افمنار کنرتے تھنے

 922تعالی نے اس حدلث کو حسن غرلب کہا اورعمما البانی رحما ہللا تعالی ننے ارواء الغالينل ) 

 ( مي  اسے  حي  قرار دلا ہے ۔

 ہللا عاليا وسالم افماری کے بعد مادرجا ذلل دعا پ ھا کرتے تھے :نبی  الی 

ابن عمر رضی ہللا تعالی عاہما بيان کرتے ہي  کا نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم جنب افمناری 

 کرتے تولا دعا پ ھا کرتے تھے : 

( پيناس جناتی رہنی اوررگني  تنر  هن شناء النلإجر أ  وابتالت العروق   وثبت ا  أب الظمه) ذ

 اورانشاء ہللا اجر ثابت ہوگيا ۔ ہوگتي 

( دار قمای نے اسے حسن قرار دلا ہے دلکھي  سان دار قمانی )  765/  2سان ابوداود ) 

 ( ۔ 185/  2

بے ہوده با  چيت اوراعما  سے اجتااب کرنا   اس ليے کنا نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم کنا 

 فرمان ہے : 

ام ننا کنرا ( رفنث معصنيت وگاناه ) تم مي  سے جب کوئي روزه سے ہو تنووه گاناه کےکن

 کوکہاجاتا ہے ۔

 اورالک حدلث مي  نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہے : 

) جوکننوئي بننے ہننوده بنناتي  اوران پننر عمننل کرنننا نہنني  چھوڑتننا تننو ہللا تعننالی کننواس کننے 

 ( ۔ 1903بھوکے اورپياسے رہاے کی کوئي ضرور  نہي  (  حي  بخاری حدلث نمبر ) 



ار کے لنيے ضنروری ہنے کنا وه ہرحنرام کنرده چينز سنے اجتاناب کنرا منثم لھذا روزه د

چغالی وغيبت اورفحش گوئي وجھوٹ وغيره سے پرہيز کرا کيونکا ان پر عمل پيرا ہنونے سنے 

 ئع ہوجاتا ہے ۔بعض اوقا  اس کےروزا کا اجر ہی ضا

 الک حدلث مي  نبی اکرم  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہے : 

دارالسے ہي  جاہي  بھوک کے عموه کچھ بھی حا ل نہي  ہوتنا ( سنان ) بہت سے روزه 

 ( ۔ 453/  1(  حي  الترغيب )  539/  1ابن ماجا ) 

نيکيوں کو تم کرنے اوربرائيوں کو کھياچاے والی اشياء مي  فالمي  اورڈرامنوں اورکھينل 

والنوں کنے  کود مي  وقت اوراسی طرح فارغ بيٹھے رہاے اوربرا ا مق اوروقت ضنائع کنرنے

ساتھ راستوں اورگالی محالا مي  آواره گھومانا   اورگناڑلوں سنے کھيالانا   راسنتوں اور فنل پناتھوں 

 پر بھي  کرنا   لا سب اشياء نيکيوں کو  تم کرتی اوربرائي پيدا کرتی ہي  ۔

حتننی کننا لننا منناه مبننارک جننو تھجنند اورقيننام الاليننل کننا مہياننا تھننا اکثننر لننو  تننو سننارا دن سننو 

ہي  تا کا بھوک وپياس کنا احسناس ننا ہوسنکے   جنس کنی بانا پنر باجماعنت نمنازل   کرگزار دلتے

ضائع ہوتی ہني  اوربعنض اوقنا  تنو نمناز کنے وقنت مني  بھنی ادائيگني نہني  ہنوتی   پھنر را  کنو 

کھيننل کننود اورشننھوا  منني  پنن ا رہتےہنني    اوربعننض لننو  تورمّننان کننے آنننے پننر پرلشننان 

ي  گی اورکچھ لو  رمّان المبارک مي  کفنار ممالنک مني  ہوجاتے ہي  کا ان کی لذتي  جاتی رہ

 چالے جاتے ہي  تا کا تا کا وہاں پر وه کچھ کرسکي  جواپاے مالک مي  کرنا مشکل ہے ! ۔

حتی کا اب تو مساجد بھی ماکرا  سے  الی نہي  رہتي  بالکا عورتي  نمناز پن ھاے کنے 

ے بنے پنرده ہنوکرنکالتی ہني  بہانے سے عمرو وشنبو اورطنرح طنرح کنی پرفينومز اسنعتما  کنرل

 جس سے فتاا پيدا ہوتا ہے   حتی کا بيت ہللا بھی ان آفا  سے  الی نظر نہي  آتا ۔

اورکچھ لوگوں نے تو رمّان المبارک منانگاے اورسنوا  کنرنے کنا سنيزن بانا رکھنا ہنے 

حاالنکننا وه محتننا  نہنني  اور اس سننے سننوا  کننے لننيے دسننت دراز کرنننا  ننحي  نہنني    اوربعننض 

و اس ماه مبارک مي  آتشباز  اورپٹا ے وغيره کے کھيل مي  مشغو  ہوتے ہي    اورکچھ لو  ت

 ماچالے تو بازاروں اورشاپاگ سياٹروں مي  گھومتے اورتالياں و سيٹياں بجاتےنظر آتے ہي  ۔

اورکچھ عورتي  توسمئی اور وبصنورتی کےپنيچھے پن   رہتنی ہني    اوررمّنان کنے 

کننے مالبوسننا  بننازارمي  آتننے ہنني  جننو لوگننوں کننو اجروثننواب  آ ننری عشننره منني  نننتے نننتے منناڈ 

 عث باتے ہي  ۔اورنيکيوں سے محروم کرنے کا با

٭ روزه دار کوشور شرابا نہي  کرنا چاہيے کيونکا نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہنے 

 : 

) اگر روزه دار سے کوئي شخص ل ائي جھگ ا کرا لا اسے گالی گالنو  ہنو تنو اسنے لنا 

 ( ۔ 1894(  حي  بخاری حدلث نمبر )   چاہيے ميرا روزه ہےکہاا 



اس حدلث مي  النک نصنيحت تنو  نود روزه دارکنوہے اوردوسنری اس سنے لن نے والنے 

شننخص کننو کننی گتنني ہننے   لننيکن اس دور منني  اگربہننت سننے روزه داروں کننے ا ننمق کننو دلکھننا 

وزه دار کنو چناہيے کنا جائے تو اس ا مق فاضالا کے  مت ہی ان کے ا نمق ہنوتے ہني  لھنذا ر

 وه  بر وتحمل کا مظاہره کرا ۔

اور اسننی طننرح اسننے وقننار اورسننکيات ا تيننار کرنننی چنناہيے لننيکن اس کننے بننرعکس آپ 

دلکھي  گے کا بہت سے ڈرائيور مغرب کی اذان کے وقت جاونی قسم کی ڈرائيوننگ کنرتے ہني  

 ۔

الی ہللا عالينا وسنالم کنا ٭ کھانا پياے مي  کمی کرنی چاہيے   اس ليے کا حدلث مي  نبی  ن

 فرمان ہے : 

(  2380( سان ترمذ  حندلث نمبنر )   ) ابن آدم کا بھرا ہوا پيل سب سے برا برتن ہے ۔۔۔۔

 ۔

عقل ماد تو رت زنده رہاے کے ليے کھاتا ہے نا کا وه کھانے کنے لنيے زننده رہتنا ہنے 

انے پکنانے مني  النک   رمّان المبارک مي  انوا  اقسام کےکھانے تيار کيے جاتے ہي    اورکھن

دوسرا کنا مقابالنا ہوتنا ہنے کنا کنون اچھنا پکنانےواال ہنے   حتنی اس مناه مبنارک مني  گھروالينوں 

اورممزماؤں کا اکثر وقت تو کھانا پکانے مي   رت ہوجاتا ہے   جس کی باا پر وه عباد  سنے 

 محروم رہتي  ہي  ۔

کينا جاتنا ہنے حاالنکنا  اوراس ماه مبارک مي  سب سے زلاده  رچا کھانے پکنانے پنر ہنی

عام دنوں مي  اس کا عشر عشير بھی نہي  ہوتا   بالکنا لنا مہيانا تنو معنده کنے امنراہ اورمو ناپن 

پيدا ہونا کا مہياا بن چکا ہے   وه اللچی اورحرلص کی طرح کھناتے اورپياسنے اوننل کنی طنرح 

ہنوتے ہني    پيتے ہني    اورجنب نمناز کنی بناری آئنے تنو سسنتی اورکناہالی سنے نمناز مني  کھن ا 

 اورکچھ تو پہالی دورکعت ادا کرنے کے بعدہی بھا  جاتے ہي  ۔

٭ روزه منني  عالننم ومننا  کننی دولننت   اوربنندن وعننز  وشننرت اورا ننمق کننی دولننت کننو 

 سخاو  کرکے لٹالا جاتا ہے ۔

 حيحين مي  ابن عباس رضی ہللا تعالی عاہما سے مروی ہنے کنا رسنو  اکنرم  نالی ہللا 

لنناده  يروبھمئننی کننی جننود وسننخا کننرنے والننے تھننے   اوررمّننان  عاليننا وسننالم سننب لوگننوں سننے

المبارک مي  جب آپ  الی ہللا عاليا وسالم سے جبرلل امين مالتے تو آپ اوربھنی زلناده جنود وسنخا 

کرتے جبرلنل امنين ہنر را  نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم سنے قنرآن مجيند کنا دور کينا کنرتے تھنے   

ے بھنی زلناده  يروبھمئني کنی جنود وسنخا کنرنے والنے اورنبی  الی ہللا عاليا وسالم تينز آنندھی سن

 تھے ۔ 

 ( ۔ 6 حي  بخاری حدلث نمبر ) 



اب ان لوگوں کا کيا ہوگا جاہوں نے جود وسخا کو بخل سے اورہللا تعالی کی اطاعت مي  

نشاط کو سستی وکاہالی سے بد  ڈاال ہے   وه نا تو اعما  ہی بہتر اوراچھے اور پختا کنرتے ہني  

 معامم  مي  اچھا برتاؤ کرتے ہي  روزه کووسيالا بااتے ہي  ۔اور نا ہی 

روزه رکھاا اور دوسرا کو کھمننا اگرکسنی مني  لنا دوننوں چينزل  جمنع ہنوں تولنا جانت 

مي  دا ل ہونے کا الک سبب ہے   جيسا کا نبی مکرم  الی ہللا عاليا وسنالم ننے بھنی اپناے فرمنان 

 مي  بيان کيا ہے : 

مرا ہي  ان کا اندرونی حصا باہر سے ہی نظرآتا ہے   اورانندر ) لقياا جات مي  السے ک

سے اس کا باہر واالحصا نظر آتا ہے   ہللا تعالی نے لا کمرا کھانا کھمنے   اوربا  چيت مني  

کنے   نرم رولا ا تياروالے   روزه دار  اور را  کوجب لوگو سوئے ہوں تنو نمناز پن ھاے والنے

( عممننا  2137(  ننحي  ابننن  زلمننا حنندلث نمبننر )  343/  5 ( مسنناد احمنند )  ليےتيننار کننيے ہنني 

 البانی رحما ہللا تعالی نے اسے حسن لغيره قرار دلا ہے ۔

 اور الک روالت مي  ہے کا : 

نبی  الی ہللا عاليا وسالم نے فرمالنا : ) جنس ننے کسنی روزه دارکوافمناری کروائنی اسنے 

کننے اجروثننواب منني  کچننھ کمننی نہنني  بھننی روزه دارجيسننا اجروثننواب حا ننل ہوگننا   اورروزه دار

 ( ۔ 451/  1(  حي  الترغيب )  171/  3ہوگي ( سان ترمذی ) 

 شي  االسمم ابن تيميا رحما ہللا تعالی کہتے ہي  : 

افمناری کنروانے کننا ممالنب لننا ہنے کنا اسننے پينل بھننر کنے کھاننا کھملننا جنائے ۔ دلکھنني  

 ( ۔ 109اال تيارا  الفقھيۃ  فحا نمبر ) 

ف  نالحين رحمنا ہللا تعنالی نےفقنراء کنو تنرجي  دلنتے ہنوئے اپانی افمناری بہت سنے سنال

فقراء ومساکين کو دا دی   جن مي  عبدہللا بن عمر رضی ہللا تعالی عاہما   مالک بن دلاا   احمد 

بن حابل رحمہم ہللا شامل ہي    بالکا عبدہللا بن عمررضي ہللا تعالی عاہما تنو لتيمنوں اورمسنکياوں 

 ری ہی نہي  کرتے تھے ۔کے بغيرافما

 اس ماه مبارک مي  کرنے والے ضروری کام :

  

٭ نفوس اورماحو  کو عباد  کے ليے تيار کرنا   اورتوبا و ہللا تعالی کنی طنرت رجنو  

کننرنے منني  جالنندی کرنننا   منناه رمّننان کننے آنننے پننر  وشننی محسننوس کرنننا   روزا کننو اچھننے 

ال  مي   شو  و ّنو  ا تينار کرننا   دوسنرا اوربہتر انداز اورپختگی سے رکھاا     نماز ترو

عشرا مي  نماز تراول  سے پيچھے نا ہٹاا   ليالۃ القدر کی تمش اورعباد  کرنا   النک بنارقرآن 

مجيد پ ھاے کے بعد دوباره غوروفکر اورتدبر سنے پ ھانا   رمّنان مني  عمنره حنر کنے برابنر 

اوردوگاے اجروثواب کا باعنث ہنے ہے   فّيالت والے ماه مبارک مي   دقا و يرا  کرنا ب ا 

   رمّان المبارک مي  اعتکات سات مؤکده ہے ۔



٭ رمّنان المبننارک شننرو  ہننونے کننی مبارکبنناد دلناے منني  کننوئي حننر  نہنني    نبننی اکننرم 

 الی ہللا عاليا وسالم بھنی  نحابا کنرام کنو رمّنان المبنارک کنے آننے کنی  وشنخبری دلنا کنرتے 

 تھے ۔اوراس کا  يا  رکھاے پر ابھارا کرتے 

ابوھرلره رضي ہللا تعالی عاا بيان کرا  ہني  کنا رسنو  اکنرم  نالی ہللا عالينا وسنالم ننے 

 فرمالا : 

) تم پر رمّان المبارک کا بابرکت مہياا سنالا فگنن ہورہنا ہنے   ہللا تعنالی ننے تنم پنر اس 

کے روزا فرہ کيے ہي    اس مين آسمان کے دروازا کھو  دلے جاتے ہني    اورجہنام کنے 

باد کردلے جاتے ہي    اورب ا بن ا سنرکش شنيمان جکن  دلنے جناتے ہني    اس مني   دروازا

الک را  السی ہے جو ہزار راتوں سے افّل ہے   جوبھی رمّان کی  ير سے محنروم کردلنا 

 ( ۔  گيا وه محروم ہی ہے

 ( ۔ 490/  1(  حي  الترغيب )  129/  4سان نسائي ) 

 روزا کے بعض احکام 

  

و السننے ہنني  جننو مسالسننل رکھنناے واجننب ہنني  مننثم رمّننان المبننارک کچننھ روزا تنن  - 6

اورکفاره قتل اورکفاره  ہار اور رمّان مي  دن کےوقت روزا کی حالت مي  جما  کے کفناره 

 مي  رکھے جانے والے روزا ۔

اورکچھ روزا السے ہي  جس مي  تسالسل الزم نہي    مثم رمّان المبارک کی قّناء   

ه مي  رکھے جانے والے روزا اورحر مي  قربانی نا پانے والے کنے اورجوشخص قسم کا کفار

دس روزا   لا جمہور کا مسالک ہے   ) احرام کی حالت مي  مماوعا عمل کرنے کے فدلنا مني  

رکھے جانے والے روزا ( راج  مسنالک لہنی ہنے   اوراسنی طنرح ممالقنا ننذر کنےروزا جنس 

 مي  اس نے تسالسل کی نيت نا کی ہو ۔

زا فرضنی روزوں کننی کمنی کنو پننورا کنرتے ہني    اس کننی مثنا  عاشننوراء نفالنی رو -7 

اورلوم عرفا   اورالام بيض لعای تيره چوده اورپادره تارل  کنا روزه   پينر اورجمعنرا  کنا روزه 

   اورشوا  کے چھ روزا   اورمحرم اورشعبان مي  اکثرلت سے روزا رکھاا ۔

ہے جيسا کا بخاری کی حندلث نمبنر )   رت اکيم جمعا کے دن کا روزه رکھاا ماع – 8

( مي  بھی مذکور ہے   اوراسی طنرح فرضنی روزا کنے عنموه  نرت ہفتنا کنے دن کنا  1985

 ( ۔ 111/  3روزه رکھاا بھی ماع ہے ۔ دلکھي  سان ترمذی ) 

مقصد لا ہے کا بغير کسی سبب کے  رت جمعا لا ہفتا کا روزه رکھا جائے لا ماع ہنے 

ا  ہی روزه رکھاے بھی ماع ہي    اورروزمي  و ا  بھنی مانع ہنے لعانی   اوراسی طرح سارا س

 دو لا دو سے زلاده دن افماری کيے بغير الک روزا کو دوسرا سے مم ليا جائے ۔



عيدالفمر اورعيد االضحی اورالام تشرلق لعای گياره   بناره   اورتينره ذوالحجنا کنو روزه 

ہي    ليکن حر تمتع اورقران مني  جنس کنے پناس  رکھاا حرام ہے کيونکا لا کھانے پياے کے دن

 قربانی نا ہو وه ان الام کے روزا مای مي  رکھ سکتا ہے السا کرنا اس کے ليے جائز ہے ۔

 ماه رمّان کی ابتداء 

  

منناه رمّننان کنننی ابتننداء چاننند دلکھننناے لننا پھنننر شننعبان کننے تنننيس دن پننورا ہنننونے   -9

ھی چاند دلکھے لا کسی ثقا شخص کی جاننب سنے پررمّان المبارک شرو  ہوتا ہے   لھذا جو ب

 چاند دلکھے جانے کی  بر مالے تو اس پر روزه رکھاا واجب ہے ۔

ليکن فالکی حسابا  کی بااپر مہياا شرو  کرنے کا عمل بدعت ہے   کيونکا حدلث منين نبنی       

  الی ہللا عاليا وسالم کااسی مستالا مي  فرمان ہے کا : 

 رچاند دلکھ کرہی روزا  تم کرو ( ۔) چاند دلکھ روزه رکھو او

لھذا جب کسی مسالمان عاقل بالغ اورثقا شخص کی جانب سے لا  بر مالنے کنا اس ننے 

 اپای آنکھوں سے چاند دلکھا ہے تواس کی  بر پر عمل کرتے ہوئے روزا رکھے جائي  گے ۔

  

 روزا کس پر فرہ ہي  ؟

  

يض و نفناس ( سےسنالم مسنالمان پنر ہرعاقل بالغ مقيم اورقادر اورموانع ) لعانی حن  - 10

 روزا رکھاا فرہ ہي  ۔

بالوغننت تننين اشننياء منني  سننے الننک چيننز کننے پينندا ہننونے پربالوغننت ہوجنناتی ہننے : احننتمم 

وغيره کے ذرلعا مای کا انزا    زلرنات سخت با  اگانا   عمنر پاندره بنرس مکمنل ہوجاننا   لنيکن 

النک کنے آننے پنر بالوغنت ثابنت ل کی مي  حيض کے اضافا کے ساتھ چارچيزوں مي  سے کسی 

ہوجاتی ہے   اس ليے حيض آنے پر ل کی پر روزا فرہ ہوجنائي  گنے جناہے اسنے دس بنرس 

 کی عمر سے قبل ہی حيض آجائے 

سا  بنرس کنی عمرکنا بچنا اگنر روزه رکھناے کنی طاقنت رکھتنا ہنو تواسنے بھنی   - 11

بچا دس برس کی عمنرمي   روزه رکھاے کا حکم دلا جائے گا   بعض اہل عالم کا کہاا ہے کا جب

روزه نا رکھے تو اسے نمازترک کرنے کی طرح سزا دی جائے گی ۔ دلکھي  المغای البن قدامنا 

 ( ۔ 90 /3) 



بچننا کنننوروزا کننا اجروثنننواب حا نننل ہوگننا اوراس کنننے والننندلن کننو تربينننت اورنيکنننی 

 وبھمئي سکھانے کا اجرحا ل ہوگا حدلث مي  ہے کا : 

الی عاہنا عاشنوراء کنے روزا کنی فرضنيت کنے بناره مني  ربيع بات معوذ رضی ہللا تع

 کہتی ہي  : 

جب عاشوراء کا روزه فرہ ہنوا تنو ہمنارا بچنے روزه رکھنتے تھنے   اورہنم ان کنے 

ليے روئی کے کھالونے باا کررکھتے جب ان مي  سے کوئي بھوک کی وجا سنے روننے لگتنا تنو 

 ۔ہم وه کھالونا اسے دلتے اورافماری تک اس کےپاس ہی رہتا 

 ( ۔ 1960 حي  بخاری حدلث نمبر ) 

مي  سستی سے کام لينتے ہني    اوربعض لو  اپاے بچوں کے ساتھ روزوں کے معامالا

  بالکا بعض اوقا  تو السا بھی ہوتنا ہنے کنا بچنا شنوق سنے روزه رکنھ ليتنا اوروه اس کنی طاقنت 

ه تنوڑنے کنا بھی رکھتا ہے تواس کے والدلن اپاے  يا  مي  اس پرشفقت کرتے ہنوئے اسنے روز

کہتے ہي    ليکن انہي  لا عالم نہي  کا بچوں پر حقيقی شفقت تولہی ہے کا وه انہي  روزه رکھاے 

 کا عادی باائي  ۔

 ہللا سبحانا وتعالی کا فرمان ہے : 

} اا المان والو اپاے آپ اوراپاے گھروالوں کوجہام کی آ  سے بچاؤ جنس کنا الاندھن 

کے فرشتے مقرر ہي  جنوہللا تعنالی کنے حکنم کنی نافرمنانی  لو  اورپتھر ہي    اس پر سخت قسم

 { ۔  نہي  کرتے بالکا انہي  جو حکم دلا جاتا وه اسے بجا التے ہي 

جب کافر اسمم قبو  کرلے لا پھر بچنا بنالغ ہوجنائے لنا مجانون اورپاگنل دن کنے   - 12

کيونکنا ان پنر روزه  وقت ہوش قائم کرلے تو اسے باقی سارا دن کچھ بھنی نہني  کھاننا پيانا چناہيے

واجب ہوچکا ہے   ليکن انہي  اس سے پہالے گزرا ہنوئے روزا قّناء نہني  کرننا پن ل  گنے   

 اس ليے کا اس وقت ان پرروزا فرہ نہي  تھے ۔

مجاون اورپاگل مرفو  عن القالم ہنے   لنيکن اگنر اسنے بعنض اوقنا  پاگنل پنن کنا   - 13

رہتنا ہنو توہنوش کےوقنت اس پنر روزه رکھانا دوره پ تا ہو اوربعنض اوقنا  وه ہنوش وہنواس مني  

 واجب ہے ليکن جاون کی حالت مي  نہي  ۔

اوراگنر دن کنے دوران اسننے پنر جاننون کنا دوره پن ا تننو اس کنا روزه باطننل نہني  ہوگننا   

جس طرح کا اگر کوئي شخص بيماری لا کسی اورسبب سے بنے ہنوش ہوجنائے کيونکنا اس ننے 

 تھی ۔روزا کی نيت تو عقل مادی کے وقت کی 

 ( ۔ 28دلکھي  مجالس شھر رمّان ابن عثيمين رحما ہللا تعالی  فحا نمبر ) 

جوشخص رمّان کے دوران فو  ہوجنائے تنو اس پنر لنا اس کنے ولنی پنر بناقی   - 14

 الام کے روزا نہي  ہي  ۔



جوشخص رمّان کے روزوں کنی فرضنيت سنے جاہنل ہنو لنا پھنر اسنے کھنانے   - 15

جاہل ہو توجمہور عالماء کنرام اسنے معنذورکہتے ہني  کنا اگنر  اورجما  کی حرمت کے حکم سے

اس جيسے لوگوں کو معذور مانا جاتا ہو   مثم جس شخص ننے نينا اسنمم قبنو  کينا ہنے لنا کنوئي 

 مسالمان دارالحرب مي  بستا ہو اور  کفار کے مابين رہاے واالمسالمان ۔

م حا نل کنرنے پنر ليکن مسنالمانوں کنے منابين بسناے واال شنخص تنو پنوچھاے اور تعالني

 قادر ہے لھذا اسے معذور نہي  کہا جائے گا ۔

 مسافر ۔

  

سفر مني  روزه ننا رکھناے کنی شنرط لنا ہنے کنا وه عنرت لنا مسنافت کنے لحنا    - 16 

سے سفر شمار ہو ) عالماء کنرام مني  پنائے جنانے والنے ا نتمت کنے بناوجود ( لنا کنا شنہر سنے 

وڑنا جمہور عالماء کرام کے ہاں  نحي  نہني  تجاوز کرچکا ہو شہر سےنکالاے سے قبل روزه چھ

 ۔

ان کننا کہاننا ہننے کننا سننفرثابت نہنني  ہننوا بالکننا ابھننی تننک تننو وه مقننيم اورحاضننر ہننی ہننے   

 اورہللا تعالی کا فرمان ہے : 

 } تم مي  سے جو بھی اس ماه کو پائے اسے روزه رکھاا چاہيے { ۔

اگر وه شھر مني  ہنی ہنو شہر سے نکالاے سے قبل اسے مسافرنہي  کہا جائے گا   ليکن 

 تو اس کا حکم حاضراورمقيم کا ہی ہوگا جس کی باا پر وه نماز قصر نہي  کراگا ۔

اورلا بھی شرط ہے کا وه سفر معصيت کے ليے نا ہنو ) جمہنور عالمناء کنرام کنے ہناں 

 لہی شرط ہے (   اور سفر اس ليے نا کرا کا وه روزه افمار کرنے کا حيالا ہو ۔

ئز ہنے چناہے وه روزه تفق ہے کا مسافر کےليے روزه نا رکھاا جاامت اس پر م  - 17

رکھاے کی طاقت رکھتا ہولا پھر وه روزه رکھاے سنے عناجز ہنی کينوں ننا ہنو   اوراگرچنا اسنے 

روزه رکھاے مي  مشقت پيش آئے لنا مشنقت ننا ہنو   منثم اس طنرح کنا اگنر کنوئي شنخص سنائے 

و اور ندمت کنے لنيے  نادم بھنی توالسنے شنخص مي  سفر کررہا ہو اوراس کے ساتھ پانی بھنی ہن

 کے ليے بھی روزه افمار کرنا جائز ہے ہوگا اوروه نماز بھی قصر ادا کرا گا ۔ 

 ( ۔ 210/  25دلکھي  : مجمو  الفتاوی ) 

جوشخص رمّان المبارک مي  سفر کرنے کا عزم کرا تواسے سفرسے پہالنے   - 18

کيونکنا ہوسنکتا ہنے کنا اسنے بيمناری سنفر سنے روزه افمار کرنے کی نيت نہي  کرننی چناہيے   

 روک دا ۔ 

 ( ۔ 278/  2)   دلکھي  تفسير القرطبی



مسافراپاے شہر کو چھوڑنے سے قبل ہی روزه افمار نا کرا بالکا جب وه آبادی سنے 

باہر نکل جنائے تنو پھنر روزه افمنار کنرا   اسنی طنرح جنب ہنوائي جہناز آڑان بھنرلے اورآبنادی 

ار کرنا چاہيے   ليکن اگر الرپورٹ شنہر سنے بناہرہو تنو وه روزه افمنار سے دور ہوجائے تو افم

کرسکتا ہے   اوراگر ہوائي اڈا اس کے شہر مي  ہی ہولنا اس سنے مالحنق ہنو تواسنے روزه افمنار 

 نہي  کرنا چاہيے کيونکا وه ابھی تک شہر مي  ہی ہے ۔

وائي جہناز جب کوئي زمين پرغروب شمس کے بعد روزه افمار کنرا اورپھنر ہن  - 19

کے ذرلعا فّامي  پہاچے تو سور  دلکھ اسےکھانے پيناے سنے نہني  رکنے گنا   کيونکنا وه تنو 

اس دن کا اپاا روزه مکمل کرچکا ہے لھذا کسی عباد  کی ادائيگي کے بعد اسے دوبناره ادا نہني  

 کيا جائے گا ۔

  اوراگنر ہنوائي جہناز غنروب شنمس کنے بعنند اڑان بھنر کرفّنا مني  پہناچے توفّنا منني

سور  نظرآنے تک روزه افمار نہي  کيا جاسکتا   اوراسی طرح پائالل کے لنيے جنائزنہي  کنا وه 

افمناری کننرنے کننے ليےہننوائي جہنناز کننی بالانندی اتاننی کننم کننردا جہنناں سننے سننور  نظننر نننا آئننے 

کيونکا لا حيالا ہے   ليکن اگر وه ہوائي جہاز کنی مصنالحت کنی بانا پنر بالاندی مني  کمنی کرتنا ہنے 

 ئب ہوجانے پر روزه افمار کرسکتا ہے ۔ يا غاتوسور  کی  ک

 شي  ابن بازرحما ہللا کا بالمشافا فتوی ۔

جوکننوئي کسننی مالننک منني  پہنناچے اوروہنناں چننارلوم سننے زلنناده  ھننرنے کننی نيننت   - 20

کرا تو جمہورعالماء کرام کے ہاں اس پنر روزا رکھناے واجنب ہنوں گنے   اوراسنی طنرح جنو 

لا برسوں کےليے شہر سے باہر جائے وه مقيم کے حکم مي   طالب عالم پ ھائي کے ليے کچھ ماه

ہوگا   جمہور جن مي  آئما اربعا بھی شامل ہي  کے ہاں وه بھی مقيم کے حکم مني  ہنے اوراسنے 

 نماز مکمل کرنا ہوگي اور روزا رکھاا ہونگے ۔

اوراگر کوئي مسافر کسی بھی مالک سے گزر رہا ہو تنو اس پنر الزم نہني  کنا وه دن کنا 

قی حصا کچھ نا کھائے پيۓ   لنيکن اگنر وه وہناں چنارلوم سنے زلناده رہناے تنووه روزه رکھنے با

 گااس ليے کا وه مقيم کے حکم مي  ہے ۔ 

 ( ۔ 977دلکھي  فتاوی الدعوة ابن باز رحما ہللا تعالی ) 

جوشخص مقيم ہونے کی  ور  مي  روزا کا آغاز کنرا پھنر دن کنے دوران   - 21

لننيے روزه افمننار کرنننا جننائز ہننے   اس ليےکننا ہللا تعننالی نننے سننفر کننو ہننی سننفر کننرا تننو اس کے

 ر صت کا سبب قرار دلتے ہوئے فرمالا ہے : 

 } جوکوئي بھی مرلض لا مسافر ہو اسے دوسرا دنوں مي  گاتی پوری کرا { ۔

ہروقننت سننفر کننرنے والننے کننے لننيے بھننی روزه نننا رکھاننا جننائز ہننے مننثم ڈاکيننا   - 22

کے ليے سفر مي  ہی رہتا ہے ) اوراسنی طنرح گناڑلوں کنے ڈرائينور    جومسالمانوں کی مصالحت

اورہوائي جہناز کنے پائالنل   اورمنمزم حّنرا  اگرچنا وه روزاننا ہنی سنفر پنر رہنتے ہنوں لنيکن 

 انہي  قّاءمي  روزا رکھاا ہونگے ( 



لنيکن وه منمح جنس کےسناتھ اس   اوراسی طرح وه ممح جس کی  شکی پر رہائش ہنو

ورلا  زندگی سب کشتی مي  ہوں اوروه ہر وقت سمادر مي  سفر پر ہی رہتنا ہنو کی بيوی اورضر

 توالسا شخص نا تو نماز قصرکرا گا اورنا ہی روزه افمار کرا گا ۔

اوراسی طرح وه  انا بدوش جوالنک جگنا سنے دوسنری جگنا ماتقنل ہنوتے رہنتے ہنوں 

وزه بھی افمار کرسنکتے ہني  اپاا  ھکانا بدلتے ہوئے سفر مي  نماز بھی قصر کرسکتے ہي  اورر

  ليکن جب وه سردلوں اورگرميوں والے اپاے  ھکانا پرپہاچ جائي  تووه نمناز مکمنل پن ھي  گنے 

 ۔  اورروزه بھی رکھي  گے  چاہے وه اپاے جانوروں کے پيچھے ہی بھاگتے پھرل 

 ( ۔ 213/  25دلکھي  مجمو  فتاوی ابن تميما ) 

ے واپس آجنائے تنواس پرواجنب ہنے کنا وه اس جب مسافر دن کے دوران سفر س  - 23

دن کے بقيا حصا مي  کچھ بھی نا کھائے پيۓ   اس مي  عالماء کرام کے مابين نزا  مشہور ہنے 

 ( ۔ 212/  25  دلکھي  : مجمو  الفتاوی ) 

ليکن احتياط اسی مي  ہے کا رمّان المبارک کی حرمت کا  يا  رکھنتے ہنوئے اسنے 

  ليکن اس پنراس دن کنی قّناء واجنب ہنوگي چناہے وه اس دن کھنائے  کچھ نہي  کھانا پياا چاہيے

 پيۓ لا بغير کھائے ہی گزارا ۔

جب کسی مالک مي  وه رمّان کی ابتدا کنرکے کسنی دوسنرا مالنک مني  جنائے   - 24

جہاں الک دن قبل لا بعد مي  رمّان شرو  ہوا ہو تو اس کنا حکنم بھنی ان کنے سناتھ ہنی ہوگنا وه 

کھنے گنا اوران کنے سناتھ ہنی عيند کراگنا   اگرچنا تنيس سنے بھنی زلناده ان کےساتھ ہنی روزه ر

 روزا ہوجائي    کيونکا نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہے : 

) روزه اسی دن ہے جس دن تم روزه رکھو   اورعيد اس دن ہے جس دن تم عيد کرو ( 

 ۔

يس کرننا اوراگر اس کے روزا انتنيس سنے بھنی کنم ہوجنائي  توعيند کنے بعند اسنے انتن

 ہوں گے کيونکا ھجری مہياا انتيس لوم سے کم نہي  ہوتا ۔

 15طبع دار النوطن  نفحا نمبنر )   دلکھي  فتاوی الشي  عبدالعزلز بن باز فتاوی الصيام

 ( ۔ 16 -

 مرلض :

  

ہروه مرہ جس کی وجا سے انسان  حت کی تعرلف سے  نار  ہوجنائے اس   - 25

  اس کی دليل ہللا تعالی کا مادرجا ذلل فرمان ہے :  کی وجا سے روزه افمار کرنا جائز ہے

 } جو کوئی مرلض ہولا مسافر وه دوسروں دنوں مي  گاتی پوری کرل  { 



لنيکن ہالکنی پھالکنی بيمنناری منثم زکنام   اورسنردرد   وغيننره کنی وجنا سنے روزه تننرک 

 کرنا جائز نہي  ۔

کی وجا سے لنا پھنر جب طبی طور پر لا عالم ہولا پھر کسی شخص کی عاد  لا تجربا 

اس کا  ن غالب ہو کا روزه رکھاے سے مرلض ہونے لا مرہ مي  زلادتی لنا پھنر منرہ سنے 

شفالابی مي  تا ير کنا باعنث ہوگنا تنواس کےلنيے روزه چھوڑننا جنائز ہنے بالکنا اس کنے حنق مني  

 روزه رکھاا مکروه ہے ۔

نيننت نننا اوراگرمننرہ زلنناده ہننو تننو مننرلض پننر واجننب نہنني  کننا وه را  کننو روزا کننی 

کرا چاہے لا احتما  ہو کا وه  ب  تک  حي  ہوجائے گا  کيونکا معتبر تو موجوده وقنت ہنے 

 نا کا مستقبل ۔

اوراگر روزه رکھاا اس کے ليے بے ہوشی کنا سنبب باتنا ہنو تواسنے روزه افمنار   - 26

 کرنے کی اجاز  ہے اوراس کےبدلے وه قّا مي  روزه رکھے گا ۔ 

 ( ۔ 217/  25 دلکھي  مجمو  الفتاوی )

اورجب کوئي روزه دار روزه کی حالت مني  بنے ہنوش ہوجنائے اورمغنرب سنے قبنل لنا 

پھر مغرب کے بعد ہوش مي  آئے تنواس کنا روزه  نحي  ہوگنا کيونکنا اس ننے روزه رکھنا تھنا   

اوراگر وه فجر سے ليکر مغرب تک بے ہوش رہے توجمہنور عالمناء کنرام کنے ہناں اس کنا روزه 

  حي  نہي  ۔

بے ہوشی والے شخص پر جمہور عالماء کے نزدلنک بھنی قّناء واجنب ہنے چناہے اور

 لا بے ہوشی جتای بھی طولل ہو ۔

( اورالموسنننوعۃ الفقھينننۃ  32/  3( )   412/  1)   دلکھننني  : المغانننی منننع الشنننرح الکبينننر

 ( ۔ 268/  5الکولتيۃ ) 

حت کنی بعض اہل عالم کا فتوی ہے کا : جوکوئي بے ہوش ہوجنائے لنا اسنے کسنی مصنال

باا پرنياد کی دوائی دی جائے لا اسے سن کردلا جنائے جنس کنی بانا پنر اسنے ہنوش ننا رہنے لھنذا 

اگرتواس کی لا حالت تين لا اس سے کم الام ہوں تووه سونے والے پنر قيناس کنرتے ہنوئے قّناء 

کرا گا   ليکن اگر تين النام سنے زلناده بنے ہنوش رہنے تنو مجانون پنر قيناس کنرتے ہنوئے قّناء 

 ۔کرا گا 

 شي  عبدالعزلزبن باز رحما ہللا تعالی کا بالمشافھا فتوی ۔

جننس شننخص کوبہننت زلنناده بھننوک کمننزور کننردا لننا شنندلد قسننم کننی پينناس ننن ھا    - 26

کردا جس کی باا پر اسے ہمک ہونے کا  دشا ہو لا  ن غالب کی باا پرلا  دشا ہوکنا اس کنے 

چھنوڑ سنکتا ہنے   کيونکنا نفنس کنو  ہوش وحواس قائم نہني  رہني  گنے تنواس حالنت مني  وه روزه

 بچانا واجب ہے   ليکن جب وہم ہو تو پھر نہي  ۔



ليکن  رت شد  لا تھکاوٹ اورمرہ کے  وت اوراحتما  کنی بانا پنر روزه چھوڑننا 

جائز نہي    اورجولو  مشقت والے کام کرتے ہي  انہي  اپاے کام کی بانا پنر روزه چھوڑننا جنائز 

ا  کنو ہنی روزه کنی نينت کنرل   اوردن مني  اگنر انہني  روزه نقصنان نہي    انہي  چاہيے کا وه ر

دا اوران سے برداشت نا ہوسکے لا پھر انہي  اپاے ہمک ہونے کا  دشا ہولا اس کی وجا سے 

زلاده مشقت کنے شنکار ہنوں جنس کنی بانا پنروه روزه افمنار کنرنے پنر مجبنور ہوجنائي  تنوپھر وه 

تے ہي  اوراتاا ہی کھائي  جوان کی قو  بحا  کرا اپای مشقت دور کرنے کے ليے افمار کرسک

اورپھنر بنناقی دن انہنني  کھنانے پينناے سننے پرہينز کرنننا ہننوگي   اور اس دن کنی بعنند منني  قّنناء ادا 

 کرل  گے ۔

وه مزدور جو لوہے وغيره کی بھٹيوں پر معدنيا  پگمننے کنا کنام کنرتے ہني  جنس کنی 

کرنی چناہيے کنا وه کنام را  کےوقنت کنرل   باا پر وه روزه برداشت نہي  کرسکتے انہي  کوشش

  لا پھر رمّان مي  چھٹياں حا ل کرلي  اگرچا لا چھٹيناں بغينر تاخنواه ہنی حا نل ہنوں   لنيکن 

اگنر السنا ممکننن ننا ہوسنکے تننوانہي  کنوئي اورکنام تننمش کرننا چناہيے جننس مني  دلانی اوردنينناوی 

کا تقوی ا تيار کرتا ہنے ہللا تعنالی واجبا  کوجمع کيا جاسکے   کيونکا جو شخص بھی ہللا تعالی 

اس کےليے کوئي راستا نکا  دلتا ہے   اوراسے رزق بھی وہاں سے دلتا ہے جہاں سنے اس کنو 

 وہم وگمان بھی نہي  ہوتا ۔

 ( ۔ 235 - 233/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدئمۃ ) 

ينا اورطنمب کنے لنيے امتحاننا  السنا عنذر نہني  کنا اس کنی وجنا سنے روزه افمنار کرل

جائے   اوراسی طرح روزه چھوڑنے مي  بھی والدلن کی اطاعت نہي  کرنی چناہيے کنا وه اپناے 

بچوں کو امتحان کی باا پر روزه رکھاے سے ماع کرل    اس ليے کا ہللا تعالی کی نافرمانی مني  

 ق کی اطاعت نہي  کرنی چاہيے ۔مخالو

 ( ۔ 241/  10دلکھي  : فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

جس مرلض کی شفالابی کی اميد ہنو وه اپانی شنفالابی کنا انتظنار کنرا اور نحت   - 28

بحا  ہونے کےبعد قّاء مي  روزا رکھے گا   اسے  رت کھانا ہی کھمنا ہی کافی نہني  ہوگنا 

  اور وه مننرلض جننس کننی مننرہ دائمننی ہننواوراس کننی شننفالابی کننی امينند نننا ہواوراسننی طننرح وه 

بدلے مي  الک مسکين کنو کھاننا کھمئنے جوعنادی غالنا مني  بوڑھا جوعاجز ہووه بھی ہر دن کے 

 ( ۔  سے نصف  ا  باتی ہے ) موجود تو  کے ممابق تقرلبا ڈل ھ کالو چاو 

مہياا کے آ ر مي  مساکين کو کھمئے لا بھی جائز ہے کا وه سارا فدلا اکٹھا کرا اور

لنا پھننر ہنر دن الننک مسنکين کننو کھاننا کھمئننے   اس پنر واجننب ہنے کننا آلنت پرعمننل کنرتے ہننوئے 

 مسکين کو غالا دا کسی بھی مسکين کو نقد رقم دلاے سے ادائيگي نہي  ہوگي ۔

 ( ۔ 198/  10)   دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ

ظيم کو کھانا  رلد کنر تقسنيم کنرنے پنر وکينل باناتے لا بھی ممکن ہے کا وه کسی ثقا تا

 ہوئے نقد رقم ادا کرا کا وه غالا  رلد کر اس کی جانب سےمساکين مي  تقسيم کردا ۔



وه مننرلض جننس نےرمّننان منني  روزا چھننوڑا اورقّنناء کننے لننيے شننفالابی کننے 

واجنب انتظار مي  تھا پھر اسے لا عالم ہنوا کنا اس کنا منرہ دائمنی ہنے اس  نور  مني  اس پنر 

ہے کا وه ہر دن کے بدلے مي  الک مسکين کو کھانا کھمئے ۔ شني  ابنن عثيمنين رحمنا ہللا تعنالی 

 کے فتاوی سے ليا گيا ۔

اورشفالابی کی اميد والے مرہ واال مرلض اگراپانی بيمناری مني  ہنی چنل بسنے تنواس 

دائمنی   ور  مي  نا تواس پراورننا ہنی اس کنے اوليناء پنر کچنھ ہنے   اورالسنا منرلض جوکسنی

مرہ مي  مبتمتھااوراس نے اپناے چھنوڑا ہنوئے روزوں کنا فدلنا مسناکين کنوادا کردلنا   لنيکن 

کچھ مد  بعد طب مي  اس کا عنم  درلافنت کرلياگينا   اوروه اس عنم  کےذرلعنا شنفالاب ہوگينا 

تواس پر گزشتا روزوں کی کوئي چيز واجب نہي  کيونکا اس نے اپاے واجب کرده کو ادا کردلنا 

 ا ۔ تھ

 ( ۔ 195/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

وه مرلض جوشفالابی حا ل کرسکاے اورقّاء کی استماعت کے بناوجود بھنی   - 29

روزا قّاء نا رکھ سکا اوراس سے پہالے ہی فو  ہوگيا تواس کنے منا  سنے ہنردن کنے بندلے 

 مي  الک مسکين کو کھانا دلا جائے گا ۔

کوئي اس کی جانب سے روزه رکھانا چناہے تنووه رکنھ  اوراگر اس کے اقرباء مي  سے

 سکتا ہے اوروه روزه  حي  ہوگا کيونکا  حيحين مي  روالت ہے کا : 

 رسو  اکرم  الی ہللا عاليا وسالم کا فرمان ہے : 

) جوکوئي فو  ہوجائے اوراس کے ذما روزا ہوں تو اس کی جانب سے اس کنا ولنی 

 روزا رکھے گا ( ۔

 ( ۔ 806اۃ الدائمۃ بحوالا مجالا الدعوة ) عربی ( ) دلکھي  : فتاوی الالج

 عاجز اوربوڑھا شخص

  

بوڑھا اورقرلب المو  شخص جنس کنی تمنام طاقنت  نتم ہنوچکی ہنو اورہنردن وه   - 30

مو  کے قرلب ہورہا ہو اورکمزوری ب ھتی چالی جنائے اس پنرروزا رکھناے الزم نہني    بالکنا 

 يونکا روزه رکھاے مي  ان کے ليے مشقت ہے ۔ان دونوں کے ليے روزه چھوڑنا جائز ہي  ک

 ابن عباس رضي ہللا تعالی عاہما مادرجا ذلل آلت کے باره مي  کہا کرتے تھے : 

} اوران لوگوں پرجواس کی طاقت نہي  رکھتے ان پر الک مسکين کا کھانا بمنور فدلنا 

 ہے { ۔



بالکنا بنوڑا منرد ابن عباس رضني ہللا تعنالی عاہمنا کہنتے ہني  کنا لنا آلنت ماسنوہ نہني  

اورعور  کےلنيے ہني  جنوروزه رکھناے کنی طاقنت نہني  رکھنتے بالکنا وه ہنردن کنے بندلے مني  

 الک مسکين کو کھانا کھمئي  گے ۔

 دلکھي   حي  بخاری کتاب التفسير باب الام معدودا  ۔۔ 

اورالسا شخص جوکسی مي  تميز ہی نا کرسکے اوربے وقنوفی کنی حندتک جنا پہناچے 

کے گھروالوں پر کچھ نہي  کيونکا وه مکالف ہی نہي  رہا   اوراگر بعض اوقا  تو اس پر اوراس 

وه تميز کرتا ہو اوربعض اوقا  ھذلان کی حالت ہو اورعقل فاسد ہوجاتی ہو توتميز کی حالت مني  

 روزه واجب ہوگا   ليکن حالت ھذلان مي  روزه واجب نہي  ۔

 ( 28ا ہللا تعالی ) دلکھي  : مجالس شھر رمّان لالشي  ابن عثيمين رحم

جودشننمن سننے جاننگ کررہننا لننا دشننمن نننے اس کننے مالننک کننا گھيننراؤ کرليننا ہننو   - 31

ل ائي سنے کمنزور کنردا گنا تنواس لنيے روزه ننا رکھانا جنائز   اوراسے  دشا ہو کا روزه اسے

ہے   چاہے وه سفر مي  نا بھی ہو   اور اسی طرح اگر اسے ل ائي سے قبنل روزه افمنار کنرنے 

 ہو تووه افمار کرسکتا ہے ۔کی ضرور  

 نبی  الی ہللا عاليا وسالم نے اپاے  حابا کرام کو ل ائي سے قبل فرمالا تھا : 

) تم  ب  دشمن کا مقابالا کرنے والے ہو لھذا روزه نا رکھاا تمہارا لنيے زلناده طاقنت 

( طبننع  1120(  ننحي  مسننالم حنندلث نمبننر )   عننث ہوگننا تو ننحابا کننرام نننے روزه نننا رکھنناکننا بننا

 بدالباقی ۔ع

اورشي  االسمم ابن تيميا رحما ہللا تعالی نے بھی لہنی قنو  ا تينار کينا ہنے اوراہنل شنام 

کو اسی کا فتوی دلا تھا کيونکا تتارلوں نے جب شاميوں پر حمالنا کينا تنو شني  االسنمم وہني  تھنے 

 اورلہی فتوی جاری کيا ۔

کےلننيے بھننی  جننس کننے روزه نننا رکھنناے کننا سننبب  نناہر ہننومثم مننرلض تننواس  - 32

 اہری روزه نا رکھاے مي  کوئي حر  نہي    جس کا سبب مخفی ہو مثم حيض تواس کنے لنيے 

 اولی اوربہتر ہے کا وه روزه بھی  فيا ہی افمار کرا تا کا اسے تہمت کا ساماا نا کرنا پ ا ۔

 روزا کی نيت :

  

بھنی فرضی روزا مي  نيت کی شرط ہے اوراسی طرح ہنر واجبنی روزا مني    - 33

نيت کی شرط ہے مثم قّاء   اورکفاره وغيره کے روزا اس لنيے کنا حندلث مني  فرمنان نبنوی 

 ہے :



) جس نے را  کو روزا کی نيت نا کی اس کنا روزه نہني  ہنے ( سنان ابنوداود حندلث 

(  188/  2( امام بخاری وامنام نسنائی اورامنام ترمنذی رغينره ننے تالخنيص الحبينر )  2454نمبر ) 

 ا ہے ۔مي  موقوت کہ

را  کےکسی حصا مي  نيت کرنا جائز ہے چاہے فجر سنے النک لحظنا قبنل ہنی کرلنی 

 جائے   اورنيت لا ہے کا کسی فعل پر د  کا عزم کرنا نيت کہمتا ہے ۔

نيت کے الفنا  کنی ادائيگني بندعت ہنے   جسنے لنا عالنم ہوکنا  نب  رمّنان ہنے اوروه 

 ۔روزه رکھاے کا اراده بھی کرا تولہی اس کی نيت ہے 

 ( ۔ 215/  25)   دلکھي  مجمو  فتاوی شي  االسمم

جس نے دن کے وقت روزه افمار کرنے کی نيت کنی لنيکن افمنار ننا کينا تنوراج  لہنی 

ہے کا اس کا روزه  حي  ہے فاسد نہي  ہوا   بالکا وه السے ہنی ہنے جيسنے کنوئي شنخص نمناز 

  حي  ہوگي ۔مي  کمم کرنے کا اراده کرا ليکن کمم نا کرا تواس کی نماز 

بعض اہل عالم کا کہتے ہي  کا  رت نيت  تم کرنے سےہی اس کا روزه  نتم ہوجنائے 

گا   لھذا احتياط لا ہے کا اس کی قّاء ادا کی جائے   ليکن ارتداد کنی وجنا سنے بم نمت نينت 

  تم ہوجاتی ہے ۔

رمّان کے روزا رکھاے واال ہررا  تجدلند نينت کنا محتنا  نہني  بالکنا رمّنان کنے 

  مي  ہی نيت کافی ہے   ليکن اگرسفر لا کسی مرہ کی باا پر نيت  تم کردا تنوپھر عنذر شرو

 زائل ہونے کی  ور  مي  اسے تجدلد نيت کرنا ہوگي ۔

نفالی روزه مي  ممالقا شرط نہني  کنا را  کنو نينت کنی جنائے کيونکنا حندلث مني    - 34

 ہے : 

اکرم  الی ہللا عالينا وسنالم النک دن ئشا رضي ہللا تعالی عاہا بيان کرتی ہي  کا رسو  عا

گھرمي  دا ل ہوئے اور فرمانے لگے کيا تمہارا پاس کچنھ ہنے تنو ہنم ننے جنواب دلنا کچنھ نہني  

 ہے   تونبی  الی ہللا عاليا وسالم فرمانے لگے پھر مي  روزه سےہوں ۔

 ۔  ( عبدالباقی 809/  2 حي  مسالم حدلث نمبر ) 

ورعاشنوراء   مني  احتيناط لنا ہنے کنا را  کنو ليکن معين نفالی روزه منثم لنوم عرفنا   ا

 نيت کی جائے ۔

جوشننخص واجننب روزه کننو شننرو  کننردا مننثم قّنناء اورنننذر اورکفنناره وغيننره   - 35

اسے مکمل کرنا ضروری ہے   اوراس مي  بغير کسنی عنذر کنے روزه افمنار کرننا جنائز نہني    

 ا حدلث مي  ہے : ليکن نفالی روزا مي  اسے ا تيارہے کا وه افمار کرلے لا نا کر



) نفالننی روزا واال اپنناے آپ کننا اميننر ہننے چنناہے وه روزه رکھننے اورچنناہے تننو افمننار 

 ( 342/  6( مساد احمد )   کرلے

نفالی روزه واال بغير کسی عذر بھی روزه افمار کرسکتا ہے   نبی  نالی ہللا عالينا وسنالم 

 نحي  مسنالم مني  حندلث بھی الک بار روزه سے تھے پھر بغير کسی عذر کنے کھنا لينا جيسنا کنا 

 ہے : 

عائشننا رضنني ہللا تعننالی عاہننا بيننان کرتننی ہنني  کننا الننک دن رسننو   ننالی ہللا عاليننا وسننالم 

گھرمي  آئے تو کہاے لگنے کچنھ کھنانے کنو ہنے ہنم ننے کہنا کچنھ نہني  نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم 

د مني  کہاے لگے ميرا روزه ہے   پھرآپ  الی ہللا عاليا وسالم گھر سے باہر تشنرلف لنے گنتے بعن

بمور ھدلا چوری الئي گتی   بعدمي  نبی  الی ہللا عاليا وسالم گھر مي  تشرلف الئے تنو مني  ننے 

 کہا کا کچھ ہدلا آلا ہے 

اوراس مي  سے مي  نے کچھ آپ کے ليے چھپا کررکھا ہنے نبنی  نالی ہللا عالينا کہناے 

 لگے مي  نے  ب  روزه رکھا تھا الؤ توآپ نے وه تااو  فرماليا ۔

 ( 1154حدلث نمبر )   حي  مسالم

ليکن سوا  لا ہے کا آلا بغير کسی عذر کے روزه افمنار کنرنے والنے کوکچنھ وقنت کنا 

/  28)   ثواب ہوگا ؟ بعض اہل عالم کہتے ہي  کا اسے ثواب نہي  ہوتنا ۔ دلکھني  الموسنوعۃ الفقھينۃ

 ( ۔ 13

لنيکن نفالی روزه رکھاے والے کےليے افّل اور بہتنر لنا ہنے کنا وه روزه پنورا کنرا 

 اگر اس کے  تم کرنے مي  کوئي شرعی مصالحت پائي جائے تو روزه توڑنا جائز ہے ۔ 

جس شخص کو طالو  فجر کے بعد ماه رمّان شرو  ہنونے کنا عالنم ہوتنووه اس   - 36

دن کھانے پياے سنے پرہينز کنرا اوراس کنے بندلے مني  جمہنور عالمناء کنے ممنابق قّناء کرننا 

 وسالم کا فرمان ہے :ہوگي   کيونکا نبی  الی ہللا عاليا 

 ( ۔ 2454( سان ابوداود حدلث نمبر )   ) را  کونيت نا کرنے والے کا روزه نہي  ہے

قيدی اورمحبوس شخص بھی اگر چانند دلکنھ لنے لنا اسنے کسنی ثقنا شنخص کنے   - 37

ذرلعا رمّان شرو  ہونے کا عالم ہوتواس پر بھی روزا رکھاا واجب ہي    ليکن اگر اسے عالنم 

وه  ن غالب کے ممابق اجتھاد کرتا ہوا روزا رکھے اگر تواس کنا روزه رمّنان نا ہوسکے تو

 کے موافق ہوتوجمہور عالماء کے ہاں لا روزه ادا ہوجائے گا ۔

اوراگر اس کا روزه رمّان کے بعد ہوا توجمہور فقھاء کے ہاں لا روزه ہوجنائے گنا   

روزه رکھاننا ہوگننا   اوراگننر اوراگننر رمّننان سننے قبننل ہننوا تننو کننافی نہنني  بالکننا اسننے قّنناء منني  

محبوس شخص کے کچھ روزا رمّنان مني  ہنوں اورکچنھ رمّنان کنے بعند تورمّنان اوراس 

کے بعد رکھنے ہنوئے روزا کنافی ہني  لنيکن رمّنان سنے قبنل رکھنے گنتے روزا کنافی نہني  

 ہونگے ۔



اوراگر اشکا  اسی طرح رہے اوراسے رمّان کا عالم نا ہوسنکے تنواس کنے لنيے لنا 

کرجائي  گے کيونکا اس نے اپانی اسنتماعت کنے ممنابق کوشنش کنی ہنے   اورہللا روزا کفائت 

 تعالی بھی کسی کواس کی استماعت سے زلاده مکالف نہي  کرتا ۔ 

 ( ۔ 84/  28دلکھي  الموسوعۃ الفقھيۃ ) 

 سحری اورافماری 

جننب سننور  کننی  کيننا غائننب ہوجننائے تننوروزا دار کننا روزه افمننار ہوجاتننا ہننے   - 38

  افق پر سر ی باقی رہاا معتبنر نہني  اس لنيے کنا نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم کنا فرمنان افماری مي

 ہے : 

) جنننب اس طنننرت سنننے را  آجنننائے اورادھرسنننے دن چنننم جنننائے اورسنننور  غنننروب 

( مجمنو  الفتناوی  1954ہوجائے تو روزه دار کا روزه افمار ہے (  حي  بخناری حندلث نمبنر ) 

 ( ۔ 216 / 25مي  بھی لا مستالا موجود ہے ) 

افماری مي  سات لا ہے کا افمناری جالندی کنی جنائے   نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم نمناز 

 432/  1)   مغرب سے قبل ہی افماری کرتے تھے چاہے پانی پی کرہی کرلي  ۔ مستدرک الحاکم

 ( ۔ 2110( السالسالۃ الصحيحۃ لملبانی ) 

سے د  سے ہنی افمناری اگر روزه دار کو افماری کے ليے کوئي چيز نا مل سکے توا

کی نينت کرليانی چناہيے   لنيکن اسنے اپانی انگالنی نہني  چوسنای چناہيے جيسنا کنا بعنض روزه دار 

کرتے بھی ہي    افماری مي  وقت سے پہالے افماری کرنے سے بچانا چناہيے کيونکنا السنا کرننا 

 قابل سزا ہے ۔

لکھنا کنا ان کنی نبی  الی ہللا عاليا وسالم نے کچھ لوگوں کو کونچنوں کنے بنل لٹکنا ہنوا د

باچھي  کٹی ہوئي اوران سے  ون بہا رہا ہے   جب ان کے باره مي  فرشتوں سے پوچھا تو نبنی 

  الی ہللا عاليا وسالم کو بتالا گيا کا لا افماری کے وقت سے قبل ہی روزه افمارکرليتے تھے ۔

(  420/  1( اور نحي  الترغينب مني  )  1986مادرجا باال حدلث  حي  ابنن  زلمنا ) 

 وجود ہے ۔م

جسے لا لقين ہوجائے لا پھر اس کا  ن غالب لا شک ہوکا اس نے مغرب سے قبنل ہنی 

افماری کرلی ہے تواسے الک روزه کی قّاء کرنا ہوگي اس ليے کا ا ل لہی ہنے کنا دن بناقی 

 تھا ۔ 

 ( ۔ 287/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

يے   اوراسنی طنرح شنہروں اور بچوں کے باتوں اورغيرموثوق  ـبروں سنے بچانا چناہ

بستيوں کے مابين وقت کے فرق کو بھی مالحو   اطر رکھاا ضروری ہے   لنا نہني  کنا رلن لوں 

 کی اذان پر ہی افماری کرلی جائے ۔



جب طالو  فجر جو کا مشرقی جانب الک چوڑی سفيدی سی پھيالتی ہنے ہوجنائے   - 39

عانی سنحری کنا وقنت  نتم ہوجنائے گنا   چناہے توروزه دار کو چاہيے کا وه کھانا پياا باند کنردا ل

اس نے اذان سای ہولا نا سن سکے   اوراسی طرح جب لا عالم ہو کا منؤذن فجنر کنی اذان طالنو  

 فجر سے قبل ہی کہتا ہے تو کھانا پياا باد کرنا واجب نہي  ۔

اوراگر مؤذن کے باره مي  عالم نا ہو لنا پھنر اذاننوں مني  ا نتمت پيندا ہوجنائے اور نود 

تنوپھر   -جيسا کا روشای کنی بانا پنر شنہروں مني  ہوتنا ہنے   -طالو  فجرمعالوم نا کرسکتا ہو  بھی

اس  ور  مي  اسے چھپے ہوئے کيالا روں کے ممابق عمل کرنا چاہيے ليکن جب ان مي  بھنی 

 واض  غالمی ہو تو پھر نہي  ۔

يانا باند ليکن سحری باد ہونے سے دس مال لا اس سے کم وزائد قبل ہنی احتياطنا کھاننا پ

کرنا بدعت ہے   اورکچھ کيالان روں مني  سنحری باند ہنونے کنا وقنت کچنھ اورطالنو  فجنر کنا وقنت 

 کچھ لکھا ہوتا ہے لا السا معامالا ہے جو شرلعت سے متصادم ہے ۔

ان ممالک مي  جہاں پر دن اوررا  چوبيس گھاٹوں مني  ہنوتی ہنے مسنالمانوں پنر   - 40

مبا ہوجائے جب تنک دن اور را  مني  تمينز بناقی ہنے روزه رکھاا فرہ ہے چاہے دن جتاا بھی ل

وه روزه رکھنني    اورجننن ممالننک منني  دن اوررا  منني  تميننز ممکننن نہنني  وه اپنناے قرلننب تننرلن 

 ممالک جہاں پر دن اوررا  مين تميز ہو کے ممابق عمل کرل  گے ۔

 روزه توڑنے والی اشياء

ہي  ان سے روزه دار کنا  حيض اورنفاس کے عموه جتای بھی روزه توڑنے والی اشياء

 روزه اس وقت  و تا ہے جب اس مي  تين شرطي  پائي جائي  :

وه عالم رکھتا اورجاہل نا ہو   اسے لاد ہوبھو  کرنہي    مختار ہو مجبور اورمّمر نا 

 ہو ۔

روزه تننوڑنے والننی کچننھ اشننياء تننو اسننتفراغ لعاننی نکالنناے سننے تعالننق رکھتننی ہنني  : مننثم 

 کرنا   حيض   ساگی و پچھاے لگوانا    جما    جان بوجھ کر قتي

اورکچنھ کننا تعالننق امننتمء لعاننی بھرنےاورکھننانے سننے تعالننق رکھتننی ہنني  مننثم کھانننا پياننا۔ 

 ( ۔ 248/  25دلکھي  مجمو  الفتاوی ) 

روزه توڑنے والی کچھ اشياء کھانے پياے کے معای مي  آتنی ہني  : منثم ادولنا    - 42

 اورغذائي  يکے   اوراسی طرح  ون لگوانا اور ون دلاا ۔   اور کھائي جانے والی گولياں  

ليکن وه انجيکشن جو کھانے پياے کے عوہ مي  نہي  آتنے بالکنا  نرت بمنور عنم  

اسنتعما  ہننوتے ہنني  مننثم پاسننالين   اورانسنولين لننا پھننر جسننم کننو نشنيب رکھنناے کننے لننيے لننا وبننائي 

چاہے لا گوشت مي  لگائے جنائي  امراہ کے  يکے لگوانا لا سب روزا کو نقصان نہي  دلتے 

 لا نس مي  ۔



 ( ۔ 189/  4)   دلکھي  فتاوی ابن ابراہيم

لنيکن احتينناط لننا ہننے کننا لننا سننب انجيکشننن بھننی را  کےوقننت لگننائے جننائي    اوراسننی 

طنرح گننرده کننی  نفائي جننو  ننون کنے ا ننرا  کننا باعنث ہننو تننا کنا  ننون بھننی  نات کيننا جاسننکے 

ي مواد ) مثم نمکيا  اورشوگر ( کنا اضنافا کنرکے دوبناره اور فائي کے بعد اس مي  کچھ کيمائ

 لگالا جائے تولا سب کچھ روزه کو توڑنے واال شمار ہوگا ۔

 ( ۔ 190/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ لالبحوث العالميۃ واالفتاء ) 

راج  لہنی ہنے کنا انيمنا وغينره کراننا اورآنکھنوں اورکنانوں مني  قمنرا  پکاننا   داننت 

  اورز موں کی مرہم پٹی کروانا ان سب سے روزه نہي   و تا ۔ دلکھي  : مجمنو  الفتناوی نکالوانا 

 ( ۔ 233/  25شي  االسمم ) 

دما کے ليے سپرا کا استمعا  روزه کو نقصان نہي  دلتا کيونکا لا گيس ہوتی ہے جو 

ّنان  رت پھيپھ وں مي  جاتی ہنے اورکھاننا نہني    اورپھنر منرلض اس کنا رمّنان اورغيررم

مي  ہر وقت محتا  رہتا ہے   اوراسی طرح  يسل کے ليے  ون نکالاا بھی روزا کو فاسد نہي  

کرتا بالکا ضرور  کی باناپر اس سنے معنات ہنے ۔ دلکھني  فتناوی الندعوة : ابنن بناز مجالنا الندعوة 

 ( ۔ 979عدد نمبر ) 

ي  دلتنی غرغره والی داوئي کو اگر نگم نا جائے تو وه بھی روزا کنو کچنھ نقصنان نہن

  اورجننس کننے دانننت منني  طبننی سننوراہ لعاننی کھننوڑ بھننری جننائے جننس کننا ذائقننا حالننق منني  بھننی 

 محسوس ہو تولا بھی اس کے روزا کو نقصان نہي  دلتی ۔ 

 فتاوی الشي  عبدالعزلز بن باز   لا فتوی بالمشافھا ليا گيا ۔

 مادرجا ذلل امور روزه کو کوئي نقصان نہي  دلتے : 

  

ئي ۔ ناک مي  قمرا  پکانا   لنا نناک کنے لنيے سنپرا   ان مني  سنے اکان کی  ف  - 1

 اگرکوئي چيز بھی حالق مي  پہاچے تو اسے نگم نہي  جائے گا ۔

سياا کے امراہ کے ليے زبان کے نيچے رکھی جانے والی گولينوں کنا اسنتعما    -2 

   جب کا حالق مي  جانے والی چيز کو نگم نا جائے ۔

 وغيره کے ليے بتی لا کوئی آلا دا ل کرنا ۔رحم کی  فائي   -  3

 رحم مي  طبی آال  دا ل کرنا ۔  - 4

پيشاب کی ننالی مني  دا نل ہنونے والنی اشنياه کنا اسنتعما  : لعانی مثاننا کنی  نفائي   - 5

 کے ليے محالو  دا ل کرنا   لا الکسرا کے ليے کوئي ماده لا کوئي اورآلا دا ل کرنا ۔



نکالاننا   دانتننوں کننی  ننفائي   مسننواک لننا  وتننھ بننرش کننا  دانننت منني  کھننوڑ   داڑھ  - 6

 استعما    ليکن حالق مي  جانے والی چيز کونگالاا نہي  چاہيے بالکا تھوک دل  ۔

کالی اورغرارا کرنا   سپرا کا استعما  ان مي  بھنی حالنق مني  جنانے والنی چينز   - 7

 کو نگم نہي  جائے ۔

ورلنندی انجيکشننن   لننيکن اس منني   عّننمتی   اور  جالنندی عننم  کننے انجيکشننن    - 8

 غذائي انجيکشن اورڈرپ شامل نہي  کيونکا اس سے روزه  تم ہوجاتا ہے ۔

 آکسيجن گيس کا استعما  ۔  - 9

 سن کرنے والی گيسي    جب تک مرلض کوغذائي محالو  نا دلے جائي  ۔  - 10

اسنی طنرح جالد مي  جنذب ہنوکر دا نل ہنونے والنی اشنياء منثم تينل   اورمنرہم اور  - 11

 پٹياں جن پر کيمائي اوردوائي مواد لگا ہوتا ہے ۔  جالدی عم  کی

عم  لا تصولر کےلنيے د  اوردوسنرا اعّناء کنی شنرلانوں مني  بارلنک ننالی   - 12

 دا ل کرنا ۔

پيننل کننے چمنن ا کننے ذرلعننا انت لننوں وغيننره کننے چيننک اپ کےلننيے کننوئي آلننا   - 13

 ۔دا ل کرنا لا پھر کوئي جراحی عمل کروانا 

عّاء کے  يسل کے ليے نمونا لياا   ليکن جب اس مي  کوئي جگر لا دوسرا ا  - 14

 محالو  نا دلا جائے ۔

 معده مي  کوئي آلا دا ل کرنا جب کا اس مي  کوئي محالو  نا دلا گيا ہو ۔  - 15

 دماغ مي  کوئي آلا لا پھر عم  کے ليے مواد دا ل کرنا ۔  - 16

زا کی حالنت مني  بغيرکسنی عنذر کنے جنان بوجنھ جس نے بھی رمّان کےرو  - 43

کر کھاپی ليا وه کبيره گااه کنا مرتکنب ہنوا   اسنے اس پنر توبنا کرننا ہنوگي اوراس کنی قّناء مني  

 روزه بھی رکھے گا ۔

اوراگر اس نے اپاا روزه کسی حرام چيز سے توڑا مثم کسی نشا آور چينز سنے تنواس 

کننا اضنافا کرلينا   بہنر حنا  اسنے توبنا کرننا ہننوگی  ننے اس کبينره گاناه مني  اورشناي  اورقبني  کنام

اورکثنر  سننے نوافننل اوراسننتغفار کننرا اورنفالننی روزا بھننی رکھننے تننا کننا فرضننی روزوں کننے 

 نقصان کو پورا کرسکے   ہوسکتا ہے ہللا تعالی اس کی توبا قبو  کرلے ۔

ہللا  جب کوئي بھو  کر کھا پی لے تو اسے روزه پورا کرنا چاہيے کيونکا اسنے  - 44 

 تعالی نے کھملا پملا ہے ۔ 

 ( ۔ 1933 حي  بخاری حدلث نمبر ) 



 اورالک روالت مي  ہے کا : ) اس پرنا تو کفاره ہے اورنا ہی قّاء (

جب کوئي کسی کوروزه کی حالت مي  بھو  کرکھاتا پيتا دلکھے تواسنے ہللا تعنالی کنے 

 کروانی چاہيے : مادرجا ذلل فرمان کے عموم پر عمل کرتے ہوئے لاد دہانی 

 } تم نيکی اوربھمئی اورتقوی مي  الک دوسرا کاتعاون کيا کرو { 

 اورنبی  الی ہللا عاليا وسالم کے فرمان کا فرمان ہے : 

 ) جب مي  بھو  جالا کروں تو مجھے لاد دال دلا کرو ( ۔

اورا نل بنا  تننو لنا ہننے کنا لننا النک برائني ہننے جسنے بنندلاا واجنب ہننے ۔ مجنالس شننھر 

 ( ۔  70عثيمين رحما ہللا تعالی ) ابن رمّان : 

اگرکوئي شخص کسنی معصنوم کنو بچنانے کنے لنيے روزه تنوڑنے کنا محتنا  ہنو   - 45

تووه روزه توڑ دا گا   جيسنا کنا غنرق ہنونے والنوں لنا پھنر آ  مني  پھاسنے ہنوئے اشنخاا کنو 

 بچانا مقصود ہو ۔

قنت عمندا جس شخص پنر روزا فنرہ ہني  اوراس ننے رمّنان مني  دن کنے و  - 46

اوراپاے ا تيار سے جما  کرليا کنا دوننوں شنرمگاہي  النک منل جنائي  اورقبنل لنا دبنر مني  د نو  

ہوجائے تواس نے اپاا روزه فاسد کرليا چاہے انزا  ہولا نا ہو   السے شخص کو توبا کرنے کنے 

 : ساتھ ساتھ اس دن کی قّاء اورکفاره مغالظا دلاا ہوگا جيسا کا مادرجا ذلل حدلث مي  ہے 

ابوھرلره رضي ہللا تعالی عاا بيان کنرتےہي  کنا ہنم نبنی  نالی ہللا عالينا وسنالم کنے پناس 

بيٹھے ہوئے تھے توالک شخص آکر نبی  الی ہللا عاليا وسالم سے کہاے لگا : مني  تبناه ہوگينا نبنی 

  الی ہللا عاليا وسالم نے فرمالا : تجھے کيا ہوا ہے ؟

سے جما  کربيٹھا ہوں   رسو  اکرم  وه کہاے لگا مي  روزا کی حالت مي  اپای بيوی

  الی ہللا عاليا وسالم فرمانے لگے : 

کيا غمم آزاد کرسکتے ہو؟ وه کہاےلگا نہي    نبی  الی ہللا عاليا وسالم نے فرمالنا : کينا 

دوماه کے مسالسل روزا رکھ سکتے ہو ؟ اس شخص نے کہا نہني    رسنو  اکنرم  نالی ہللا عالينا 

 وسالم نے فرمالا : 

کياوں کنو کھانننا کھننم سننکتے ہنو؟ وه شننخص کہنناے لگننا مني  لننا بھننی نہنني  کينا سننا ھ مسنن

 کرسکتا   ۔۔۔۔۔

 ( ۔ 1936 حي  بخاری حدلث نمبر ) 

زنا اورلواطت ) لعای لون ا بازی ( اورجانوروں سے برافعل کنرنے کنا النک ہنی حکنم 

 ہے ۔



د کے اورجس نے رمّان مي  کتی الام دن کے وقت جما  کيا تواس پر ان الام کی تعدا

ممابق ہی کفاره ہوگا جس مي  اس نے جما  کيا تھا اوران الام کی قّاء بھی کرننا ہنوگی   کفناره 

 کے وجوب سے جاہل ہونے کو عذر تساليم نہي  کيا جائے گا ۔

 ( ۔ 321/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ لالبحوث العالميۃ واالفتاء ) 

ور جما  سے پہالے کچھ کھا کنر اگر کسی شخص نے بيوی سےجما  کرنا چاہا ا  - 47

روزه افمار کيا تواس کی معصيت اورگااه زلناده شندلد ہنے  کيونکنا اس ننے رمّنان کنی حرمنت 

کو دو بار پاما  کيا   الک تو کھنا کنر اوردوسنرا جمنا  کنرکے   اس شنخص پنر بھنی کفناره مغالنک 

 ۔ہوگا   اس کا حيالا بھی اس پروبا  ہوگا اوراس پر سچی توبا کرنا واجب ہے 

 ( ۔ 262/  25دلکھي  : مجمو  الفتاوی ) 

اپنناے آپ پننر کاٹننرو  رکھنناے والننے شننخص کننے لننيے اپاننی بيننوی لننا لوننن ی سننے   - 48

معانقا   اس کا بوسا لياا   چھونا   اورباربار اسے دلکھاا جائز ہنے   اس کنی دلينل  نحيحين کنی 

 مادرجا ذلل حدلث مي  پائي جاتی ہے : 

بيان کرتی ہي  کا رسنو  اکنرم  نالی ہللا عالينا وسنالم روزا  عائشا رضی ہللا تعالی عاہا

کی حالت مي  ميرا بوسا ليتے اورمجھ سے مباشر  کرتے   لنيکن انہني  تنم سنے زلناده اپناے آپ 

 پر کاٹرو  تھا ۔

 اوروه حدلث جس مي  لا ذکر ہے کا : 

 وه ميری وجا سے اپای بيوی کو چھوڑتا ہے ۔ 

  ليکن جب کنوئي شنخص شنھو  پنر کاٹنرو   اس حدلث سے مراد بيوی سے جما  ہے

ننا کرسنکتا ہنو اس کننے لنيے بوسنا وکانار کرنننا جنائز نہني  اس لنيے کننا السنا کرننا روزا کوفاسنند 

کردا گا   اورانزا  اورجما  جيسے کنام سنے رک نہني  سنکے گنا   ہللا تعنالی ننے حندلث قدسنی 

 مي  فرمالا ہے : 

 ) ميری وجا سے اپای شھو  ترک کردلتا ہے ( ۔

ورشرعی قاعده ہے کا جوچيز بھی کسی حرام کا وسيالا بناے وه چينز بھنی حنرام ہنوتی ا

 ہے ۔

جب بيوی سے جما  کررہا ہو اورطالو  فجر ہوجائے تنو اسنے فنورا جمنا  سنے   - 49

رک جانا چاہيے   اس  ور  مي  اس کا روزه  حي  ہوگا چاہے جما  سے رکاے کے بعد ہنی 

فجر کے بعد بھی جما  مي  مشغو  رہنے تنواس کنا روزه  نوٹ مای کا انزا  ہو   ليکن اگر طالو  

 جائے گا   لھذا اس پر اس روزه کی قّاء اورکفاره مغالظا واجب ہوگا ۔



اگننر جابننی حالننت منني  ہننی  ننب  ہوجننائے تننو روزه  ننحي  ہننے   غسننل جاابننت   - 50

غسل اورحيض اورنفاس کے غسل مي  طالو  فجر کے بعد تک تا ير کرنا جائز ہے   ليکن اسے 

 کرنے مي  جالدی کرنی چاہيے تاکا نماز ادا کرسکے ۔

اگر سوتے ہوئے روزا دار کو احتمم ہوجنائے تنو اس سنےباالجما  روزه فاسند   - 51

نہي  ہوگا   بالکا روزه مکمل کرنا چناہيے   اوراسنی طنرح غسنل مني  تنا ير بھنی روزه کنو کنوئي 

کنی ادائيگني وقنت پنر ہوسنکے اور  ضرر نہي  دا گی ليکن غسل جالندی کرننا چناہيے تنا کنا نمناز

 فرشتے بھی اس کےقرلب آسکي  ۔

جس نے روزا کی حالت مي  کسنی چينز سنے مانی کنا ا نرا  کينا منثم چھنونے   - 52

اوربننار بننار دلکھنناے سننے تننواس سننے روزه  ننوٹ جننائے گننا اوربنناقی سننارا دن بغيننر کھننائے پننيۓ 

 ۔ گذارا اوربعد مي  اس کی قّاء کے ساتھ توبا بھی کرنا ہوگي

اوراگر مشت زنی کرنے لگنے پھنر اس اننزا  سنے قبنل ہنی رک جنائے تنواس پنر اسنے 

 توبا کرنی چاہيے اورانزا  نا ہونے کی وجا سے اس پر کوئي قّاء نہي  ۔

روزا دار کنننو شنننھو  مننني  انگيخنننت کنننرنے والنننی چينننز سنننے اجتاننناب کرننننا چننناہيے   

چناہيے   منذی کنے  نرو  مني  اورگادا اورردی قسم کے  ياال  کو بھی  ناطر مني  نہني  الننا 

راج  مسالک لہنی ہنے کنا اس سنے روزه نہني   و تنا   اورپيشناب کنے بعند لنذ  کنے بغينر نکالناے 

اور ننا ہنی غسنل واجنب ہوتنا ہنے   والے ودی کے قمرا بھی روزا کو کوئي نقصان نہي  دلتے

 بالکا اس کے بعد استاجاء اوروضوء کرنا واجب ہے ۔

 ( ۔ 279/  10لالبحوث واالفتاء ) دلکھي  : فتاوی الالجاۃ الدائمۃ 

جسے  ود ہی قتي آئے اس پرقّاء نہي    ليکن جوعمدا قتي کرا اس پر قّاء   - 53

 ہوگی ۔ 

 ( ۔ 89/ 3)   دلکھي   حي  سان ترمذی

جس شخص نے حالق مي  انگالی ڈا  کرلا پھر پيل دبا کر قتي کی لا جان بوجھ کرکنوئي 

لی چيز کومسالسل دلکھتا رہے جس کی باا پر قتي آجائے کراہت والی چيز سونگے لا قتي النے وا

تواسے قّاء ادا کرنا ہوگي   اوراگر اس پر قتني غالنب آگتني اور نود بخنود ہنی رکناے پنر قّناء 

واجب نہي  کيونکا اس مي  اس کا اراده شامل نہي    اوراگر اس نے اسے واپنس کردلنا تنو قّناء 

 ہوگي ۔

تنواس سنے قتني روکانا الزم نہني  کيونکنا السنا اورجب اس کے معده مني  ھيجنان پيندا ہو

 کرنا اس کے ليے نقصان ده ہے ۔

 ( ۔ 67دلکھي  مجالس شھر رمّان : ابن عثيمين رحما ہللا تعالی ) 



اگر دانتوں مي  پھاسی ہوئي چيز بغيرقصد کے نگالنی جنائے   لنا بالکنل قالينل ہنونے کنے 

تابع سمجھا جائے گنا اس سنے روزه  باعث اس مي  تميز کرنا اورچبانا مشکل تھا اسے تھوک کے

 نہي   و تا ۔

اوراگر زلاده ہو اوراس کا پھياکاا ممکنن ہنو لھنذا اس کنے پھياکناے پنر کچنھ نہني  لنيکن 

 اگرجان بوجھ کر نگل جائے تو روزه فاسد ہوجائے گا ۔ 

 ( ۔ 47/  4دلکھي  المغای البن قداما ) 

کننے لننيے کننوئي چيننز اوراگرچگننالی لعاننی جبنن ا کننی ورزش کننے لننيے حرکننت دلنناے 

چبانے مي  ذائقا لا مٹھاس ہو تواس کا چبانا حرام ہنے   اوراگنر حالنق تنک جنا پہناچے تنواس سنے 

 روزه  وٹ جائے گا ۔

جنب کالنی کننرنے کنے بعند پننانی نکنا  دلنا جننائے اوربناقی بچناے والننی نمنی اور رطوبننت 

وپ پن ا اس کنا کوئي نقصان ده نہي    کيونکا اس سے احتراز ممکن نہي    اورجسے نکسير پھ

 روزه  حي  ہے   کيونکا لا اس کے ا تيار مي  نہي  ۔

 ( ۔ 264/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ لالبحوث العالميۃ واالفتاء ) 

اوراگر مسوڑھوں مي  پيپ ہو لا مسواک کرنے سے  ون نکالاا شرو  ہوجائے تواسنے 

ا تينار کنے بغينر حالنق مني  چنم نگالاا جائز نہي  بالکنا اسنے  نون تھوکانا ہوگنا لنيکن اگنر اس کنے 

 جائے تواس پرکچھ الزم نہي  آتا ۔

اوراسی طرح جب قتی بغير کسی ا تيار کے پيل مي  واپس چالی جائے تنواس کنا روزه 

  حي  ہے ۔

 ( ۔ 254/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

کھاگار اورکھانسی کی وجا سنے آننے والنی بالغنم حالنق سنے بناہر آننے سنے قبنل نگالناے 

روزه فاسد نہي  ہوتا   ليکن جب حالق سے باہر زبان تک آجائے تو اس کے نگالناے پنر روزه  سے

 وٹ جائے گا   ليکن اگر اس کے قصد اور اراده کے بغير نگالی جائے تواس کنے روزه کنو کچنھ 

 نقصان نہي  ہوتا ۔

پانی  ات کرنے والی فيکٹرلوں مي  کام کرنے والوں کا پانی کی بھاپ سنونگاے سنے 

 روزه نہي   و تا ۔ بھی 

 ( ۔ 276/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

بغير کسی ضرور  کے کھانا چھکاامکروه ہے کيونکا السا کرنے مي  روزه کے فاسد 

ہونے کا  دشا ہے   اور ماں کنا اپناے بچنے کنے لنيے کسنی چينز کنو چبنا کنردلاے جنب اس کنے 

کائي چکھاے مي  اوراسنی طنرح جنب کسنی بغير کوئي چاره کار نا ہو اوراسی طرح کھانے کی پ



چيز کی  رلداری کے وقت چکھاے کی ضرور  ہو توبغير کسی چيز کے نگالاے سے روزه کو 

 کوئي نقصان نہي  ہوتا ۔

ابن عباس رضي ہللا تعالی عاہما کہتے ہني  کنا : سنرکا لنا کنوئي اورچينز  رلندنے کنے 

 ليے چکھاے مي  کوئي حر  نہي  ۔ 

( دلکھني  فنت  البناری شنرح بناب  86 /4 تعالی نے ارواء الغالينل ) عمما البانی رحما ہللا

 اغتسا  الصائم   کتاب الصائم ۔

روزه دارکے ليے سارا دن مسواک کرنا سات ہے چاہے مسواک تنازه بھنی ہنو    - 54

روزه کی حالت مي  مسواک کرنے پر اگر مسواک کا ذائقا وغيره ہنو تنو اس کنے نگالناے لنا اسنے 

 ( ۔ 245انده نگالاے پرروزه کو کوئي فرق نہي  پ تا ۔ دلکھي  الفتاوی السعدلۃ ) تھوک کر باقيم

ليکن السی چيز جنس کنا مناده تحالينل ہنونے واال ہنو منثم تنازه مسنواک لنا اس مني  ليمنون 

اورپودلاا کا ذائقا ہو اسے نکا  دلاا چاہيے اورعمدا اسے نگالاا جائز نہي    لنيکن اگنر بغينر کسنی 

 و اسے کوئي نقصان نہي  ہوگا ۔قصد کے نگل لے ت

روزه دار کنے حالنق مني  اس کنے ا تينار کےبغينر نکسنير لنا ز نم کنی وجنا سنے   - 55

 ننون لننا پننانی اورپٹننرو  جننانے سننے روزه نہنني   و تننا   اوراسننی طننرح اگننر اس کننے پيننل منني  

  گردوغبار لا دھواں اوردھاد بغير کسی اراده وقصد کے چم جائے تنو اس سنےروزه نہني   و تنا 

اوراسننی طننرح السننی چيننز جننس سننے بچاننا محننا  ہوجيسننے تھننوک نگالنناے سننے روزه نہنني   و تننا 

اوراسی طرح راستے کا گردوغبار اورآ ا چھانتے وقت دھوڑ وغيره سے نہني    اورعمندا تھنوک 

 جمع کرنے سے بھی  حي  قو  کے ممابق روزه نہي   و تا ۔ 

 ( ۔ 106/  3دلکھي  المغای البن قداما ) 

حالق تک آنسو کا جانا   لا سنروغيره مني  تينل لگاننا   اورمہاندی لگنانے سنے اسی طرح 

حالننق منني  ذائقننا محسننوس پننونے پننر بھننی روزه کننو کچننھ نہنني  ہوگننا   اوراسننی طننرح سننرما ڈالنناے 

 اورتيل اورمہادی لگانے سے بھی روزه نہي   و تا ۔ 

 ( ۔ 245/  25( )  233/  25دلکھي  مجمو  الفتاوی ) 

کو ممئم کنرنے والنی منرہم وغينره سنے بھنی روزه فاسند نہني  ہوتنا    اوراسی طرح جالد

 وشبوسونگاے اور استعما  کرنے مي  بھی کوئي حر  نہي  اور روزا دار کنے لنيے عنود کنی 

 دھونی لياے مي  بھی کوئي حر  نہي  ليکن ناک کے ذرلعا پيل مي  نہي  لےجانی چاہيے ۔

 ( ۔ 314/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

بہتر لا ہے کا  وتھ پيسل روزا کی حالت مي  اسنتعما  ننا کنی جنائے   بالکنا را  کنو 

 استعما  کرنی چاہيے کيونکا لا قوی نفوذ رکھتی ہے ۔



 ( ۔ 72المجالس شھر رمّان لالشي  ابن عثيمين رحما ہللا تعالی ) 

ا مني  احتياط اسی مي  ہے کا روزه دار ساگی اورپچھاے ننا لگنوائے   اس مسنتال  - 56

شنندلد ا ننتمت پالننا جاتننا ہننے   شنني  االسننمم رحمننا ہللا تعننالی نننے پچھنناے لگننوانے والننے کننا روزه 

  و اے واال قو  ا تيار کيا ہے ليکن لگوانے والے کا نہي   و تا ۔

سگرٹ نوشی روزه کنو تنوڑ دلتنا ہنے   اورلنا روزه تنرک کنرنے کنے لنيے عنذر   - 57

 ذر ہوسکتا ہے ؟ !بھی نہي  توپھر معصيت اورگااه کيسے ع

پانی مي  غوطا لگانا اورکپن ا بھگنو کنر اوپنر ليناے مني  بھنی کنوئي حنر  نہني      - 58

 ۔   اسی طرح پياس کی شد  سے سرمي  پانی ڈالاے مي  بھی کوئي حر  نہي 

 ( ۔ 44/  3دلکھي  : المغای البن قداما ) 

فاسند ہننونے کننا  روزا کنی حالننت مني  تيرنننا مکنروه ہننے کيونکنا السننا کنرنے منني  روزه

 دشا ہے   جس کا کنام ہنی غوطنا زننی ہنو لنا السنا کنام کرتنا ہنو جنو غوطنا زننی کنا تقاضنا کنرا 

توالسی  ور  مي  اگر اسے لقين ہو کا پانی اس کے پيل مي  نہي  جائے گا توالسنا کنرنے مني  

 کوئي حر  نہي  ۔

ينا لنا جمنا  اگر لا  يا  کنرتے ہنوئے کنا ابھنی را  کنا حصنا بناقی ہنے کھنا پنی ل  - 59

کرليا اورپھر اسے لا عالم ہوا کا طالو  فجر تو ہوچکی تھی لھذا اس پنر کنوئي حنر  نہني  کيونکنا 

 آلت بھی اس اباحت کا تقاضا کرتی ہے کا طالو  فجر واض  ہونی چاہيے ۔

امام عبدالرزاق رحما ہللا تعالی ننے اپانی کتناب : المصناف مني  ابنن عبناس سنے  نحي  

 ہے کا : ساد کے ساتھ روالت کيا 

 ہللا تعالی نے آپ کے ليے شک کی حالت تک کھانا پياا حم  کيا ہے ۔

 ( ۔ 135/  4دلکھي  فت  الباری ) 

اورشي  االسمم ابن تيميا رحما ہللا تعالی نے لہی قو  ا تيار کينا ہنے ۔ دلکھني  مجمنو  

 ( ۔ 263/  29)   الفتاوی

ب ہونے سنے قبنل ہنی جب کوئي شخص غروب شمس کے گمان مي  سور  غرو  - 60

افماری کرلے   توجمہور عالماء کرام کے ہناں اسنے اس دن کنی قّناء کرننا ہنوگي کيونکنا ا نل 

لہی ہے کا دن باقی ہے اورشک سے لقين زائل نہي  ہوتا   ليکن شي  االسمم ابن تيمينا رحمنا ہللا 

 تعالی کہتے ہي  کا اس پر قّاء نہي  ہوگی ۔

مونہا مي  کھانا لا پانی ہو تو عالماء کنرام اس پنر  جب طالو  فجر ہواور کسی کے  - 61

متفق ہني  کنا اسنے نکنا  پھياکانا چناہيے   اوراس کناروزه  نحي  ہنے   اوراسنی طنرح جنس ننے 



بھننو  کرکھننا پننی ليننا اورلنناد آنننے کننے وقننت جوکچننھ مونہننا منني  ہواسننے جالنندی سننے نکننا  دلنناے 

 پرروزه  حي  رہے گا ۔

 عور  کے ليے روزوں کے احکام

ول کی بالغ ہوئي اورشرم کی وجا سے روزا چھوڑتی رہی   اسنے توبنا کنے ج  - 62

سنناتھ سنناتھ چھننوڑا ہننوئے روزوں کننی قّنناء اورتننا ير کننی باننا پننر ہننر دن کننے بنندلے منني  الننک 

 مسکين کو کھانا بھی کھمنا ہوگا کيونکا اس نے آنے والے رمّان تک بھی قّاء نہي  کی ۔

ے جوحالت حيض مي  بھی شرم کنی مناری اور اسی طرح اس ل کی کا بھی حکم وہی ہ

 روزا رکھتی رہی ہو اوربعد مي  قّاء بھی نا کی ہو ۔

اوراگر اسے اپاے چھوڑا ہوئے روزوں کی تعداد کا عالم نا ہو توغالب  ن کی بانا پنر 

چھوڑا روزوں کی قّاء کرا گی اور اس کے ساتھ سابقا رمّانوں کی قّاء ننا کنرنے مني  

ے بدلنا مني  النک مسنکين کواجتمناعی لنا متفنرق طنورپر کھاننا بھنی تا ير کنی وجنا سنے ہنر دن کن

 کھمئےگی ۔

رمّننان کننے عننموه بيننوی  اوننند کننی موجننودگی منني  اس کننی اجنناز  کننے بغيننر   - 63

 روزه نہي  رکھےگی   ليکن اگر  اوند سفر پر ہوتو روزه رکھاے مي  کوئي حر  نہي  ۔

ا پانی آتا دلکھے تواس وه پاک عور  جب حيض کے بعد آنے واال سفيد رنگ ک  - 64 

ہوچکی ہنے اوراسنے را  کنوہی روزا کنی نينت کرننی چناہيے اورروزه رکھنے   اوراگنر اسنے 

طہر کےباره مي  عالم نہي  تو پھر روئي وغيره سے دلکھے کا اگر وه  ات ہو تنو روزه رکھنے 

رکھنے  گی اوراگر  ون آلوده ہوکر نکالے تو وه حيض کا  ون ہے جس کی وجا سے روزه نہني 

 گی ۔

چاہے لا  ون قاليل مقدار مي  ہی ہو   لا پھر مٹيالا رنگ کا پانی عادتا ماہواری کے الام 

 مي  ہی آئے تو روزه نہي  رکھے گی ۔ 

 ( ۔ 154/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

جننب مغننرب تننک  ننون نننا آئننے اورعننور  نننے را  کننوروزه کننی نيننت کننرنے کننے بعنند 

روزه  حي  ہے   اوروه عور  جنس ننے غنروب شنمس سنے قبنل حنيض روزه رکھ ليا تواس کا 

آنننا محسننوس کيننا لننيکن  ننون مغننرب کننے بعنند آلننا تننواس کننا بھننی روزه  ننحي  ہننے اوراس دن 

 کےروزا سے کفائت کرا گا ۔

حائّا اورنفاس والی عور  کا  ون اگررا  کو تم ہوجائے تورا  کنوروزه کنی نينت 

ھب کے ممابق  حي  ہوگا چاہے وه غسل طالو  فجنر کرلياے پر اس کا روزه سب عالماء کے مذ

 ( ۔ 148/  4کے بعد ہی کرا ۔ الفت  ) 



وه عور  جسنے لنا عالنم ہنو کنا  نب  اس کنی مناہواری شنرو  ہنوگي اسنے اپانی   - 65

 نيت کے ممابق روزه رکھاا چاہيے   وه  ون دلکھاے سے قبل روزه نہي  چھوڑ سکتی ۔ 

بہتر تو لہنی ہنے کنا وه اپانی طبعنی حالنت پنر  ئّا عور  کے ليے افّل اورحا  - 66

ہی رہے اورہللا تعالی کنی رضنا پنر راضنی ہنوتے ہنوئے جوکچنھ ہللا تعنالی ننے اس کنے لنيے لکنھ 

رکھا ہے اسے قبو  کرا اورمانع حيض ادولا  استعما  نا کرا   بالکا اسے بھی ہللا تعالی کنی 

ا رکھے بالکا بعد مني  اس طرت سے دی گتي ر صت قبو  کرنی چاہيے کا حيض مي  روزا ن

 کی قّاء ادا کرا ۔

امہا  المنؤماين رضني ہللا تعنالی عناہن اورسنالف  نالحين کنی عنورتي  بھنی اسنی طنرح 

 تھي  ۔ 

 ( ۔ 151/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ لالبحوث العالميۃ واالفتاء ) 

ا  اس پر مستزاد لا کا موجنوده طنب ننے بھنی لنا ثابنت کردلنا ہنے کنا منانع حنيض ادولن

کننے اسننتعما  کننے بہننت سننارا نقصننانا  ہنني    اوراس کننے اسننتعما  سننے بہننت سنناری عننورتي  

 ماہواری مي  مشکم  کا ساماا کررہی ہي  ۔

لننيکن اگننر عننور  اسننے اسننتعما  کننرا اورحننيض کننا  ننون نننا آئننے تننو وه پنناک  ننات 

 تصور ہوگي اوراس کی نماز و روزه  حي  ہے اوراسے رکھاا ہوگا ۔

  ون روزا پر اثرانداز نہي  ہوگا ۔ استحاضا کا  - 67

جنب حامالنا عنور  السنا حمننل سناقب کنردا جنس منني  بچنے کنی  نور  واضنن    - 68

ہوچکی ہو لعای سر لا قدم وغيره واض  ہوچکا ہو تو لنا نفناس کنا  نون شنمار ہوگنا   اوراگنر جمنا 

ي  ہوگنا   ہوا  ون لا پھر گوشت کا لوتھ ا جس مي  کنوئي چينز واضن  ننا ہنو تولنا نفناس شنمار نہن

بالکنا اگنروه اسنتماعت رکھتننی ہنو تواسنے روزه رکھاننا ہنونگے   اوراگنر اسننتماعت ننا رکھنے تننو 

 روزه چھوڑا ليکن بعد مي  قّاء کرا گی ۔

 ( ۔ 224/  10دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

اوراسی طنرح اگنر  نفائی کنروانے کنے بعند وه  نات ہوجنائے تنو روزه رکھنے گنی   

ہنے کنا حمنل کنے اسنی دن بعند بچنے کنی تخالينق ہنوتی ہنے لعانی اعّناء باانا عالماء کنرام کنا کہانا 

 شرو  ہوتے ہي  ۔

اگر نفاس والی عور  چاليس لوم سے قبل ہی پاک ہوجائے تنووه غسنل کنرنے کنے بعند 

 روزه بھی رکھے گي اورنماز بھی ادا کرا گی ۔ 

 ( ۔ 360/  1دلکھين المغای مع شرح الکبير ) 



ر ہی دوباره  ون جاری ہوجائے تووه روزه نہي  رکھنے گنی اوراگر چاليس لوم کے اند

کيونکا لا نفاس کا  ون ہے   اوراگر چاليس لوم کنے بعند بھنی  نون جناری ہنو تنو جمہنور عالمناء 

کننرام کنننے ہننناں وه روزا کننی نينننت کنننرکے روزه رکھننے گنننی اورغسنننل کننرلے گنننی   اوراسنننے 

ے النام کنے موافنق ہوتواسنے استحاضا شمار کيا جائے گا   لنيکن اگنر لنا  نون اس کنے حنيض کن

 حيض شمار کيا جائے گا ۔

اگننر دودھ پمنننے والننی عننور  نننے دن کننوروزه رکھننا اوررا  کننو  ننون کننے دھننبے 

 دلکھے تواس کا روزه  حي  ہوگا ۔

 ( ۔ 150/  10دلکھي  : فتاوی الالجاۃ الدائمۃ ) 

ينا راج  لہنی ہنے کنا حامالنا اوردودھ پمننے والنی عنور  کنو منرلض پنر قيناس ک  - 69

جائے گنا لھنذا اس کنے لنيے روزه چھوڑننا جنائز ہنے   اس پرقّناء کنے عنموه کچنھ بھنی نہني    

 چاہے انہي  اپاے آپ لا بچے کا  دشا ہو ۔

 اورپھر نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا بھی فرمان ہے : 

) لقاا ہللا تعنالی ننے مسنافر سنے روزا اورآدھنی نمناز ہٹنا لنی ہنے   اورحامالنا اوردودھ 

( امنام ترمنذی رحمنا ہللا تعنالی  85/  3( سنان ترمنذی )   ی عور  سے روزه ہٹا لينا ہنےپمنے وال

 نے اسے حسن کہا ہے ۔

حامالا عور  اگنر  نون جناری ہنونے کنی شنکل مني  بھنی روزه رکھنے تنواس کنا روزه 

  حي  ہوگا اس کا روزا کی  حت پر کچھ اثر نہي  ہوگا ۔

 ( ۔ 225/  10ۃ واالفتاء ) دلکھي  فتاوی الالجاۃ الدائمۃ لالبحوث العالمي

جس عور  پر روزا واجب ہوں جب اس سے  اوند نے رمّنان مني  دن کنے   - 70

وقت اس کی رضامادی سے جما  کرليا تواس کا بھی  اوند کے حکم جيسنا ہنی ہوگنا   لنيکن اگنر 

بيوی مکره لعای اسے مجبور کيا گيا ہنو تواسنے چناہيے کنا وه السنا ننا کنرنے دا   لنيکن اس پنر 

 فاره نہي  ہوگا ۔ک

 ابن عقيل رحما ہللا تعالی کہتے ہي  : 

پرکفناره نہني  ہوگنا   جس نے سوئي ہوئي بيوی سے نياد کی حالت مي  جما  کرليا بيوی

  احتيناط اسننی مني  ہننے کننا اس دن کنا روزه قّنناء کننرا گنی   شنني  االسننمم ابنن تيميننا رحمننا ہللا 

 ہي  ہوا ۔تعالی کہتے ہي  کا اس کا روزه  حي  ہے فاسد ن

جس عور  کولا عالم ہو کا اس کا اوند اپاے آپ پر کاٹرو  نہي  کرسکتا اسنے چناہيے 

کا وه رمّان مي  دن کے وقت اپاے  اوند سنے دور رہنے اور باناؤ سناگار ننا کنرا   رمّنان 

کے چھوڑا ہوئے روزوں کی قّاء عور  پر واجنب ہنے چناہے اس کنا عالنم  اونند کنو ننا ہنو   

 کھاے مي   اوند کی اجاز  لياا شرط نہي  ۔کيونکا واجب روزه ر



جب عور  رمّان کی قّاء کا روزه رکھ لے تووه بغير کسی شرعی عذر کے اسنے 

نہني  تنوڑ سننکتی اور ننا ہننی  اونند اسنے تننوڑنے کنا حکننم دا سنکتا ہنے   اورنننا ہنی وه اس سننے 

 جما  کرسکتا ہے   اورجما  مي  عور  بھی اس کی اطاعت نہي  کرا گي ۔

 ( ۔ 353/  10فتاوی الالجاۃ الدائمۃ لالبحوث العالميۃ واالفتاء ) دلکھي  

ليکن عور  کے ليے  اوند کنی موجنودگی مني  بغينر اجناز  نفالنی روزا رکھانا جنائز 

 نہي  اس ليے کا نبی  الی ہللا عاليا وسالم کا بھی فرمان ہے : 

وسنالم ننے ابوھرلره رضي ہللا تعالی عاا بيان کرتے ہي  کنا رسنو  اکنرم  نالی ہللا عالينا 

 فرمالا : 

) کننوئي عننور  اپنناے  اوننند کننی موجننودگی منني  اس کننی اجنناز  کننے بغيننر روزه نننا 

 ( ۔ 4793(  حي  بخاری حدلث نمبر )   رکھے

مسائل رمّان مي  مادرجا باال اشنيا کنا ذکنر باآسنانی ہوسنکا ہنے آ نر مني  ہنم ہللا تعنالی 

ا تعنناون فرمننائے   اورہمننارا سننے دعننا گننو ہنني  کننا وه اپنناے ذکننر اور شکرحسننن عبنناد  پننر ہمننار

 ليےماه رمّان کا  اتما گااہوں سے بخشش اورآ  سےآزادی کا باعث باائے ۔

ہللا تعننالی ہمننارا نبننی محمنند  ننالی ہللا عاليننا وسننالم ان کننی آ  اور ننحابا کننرام پننر اپاننی 

 رحمتوں کا نزو  فرمائے ۔

  

 


